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الرأسالتقىإذاإلاباللهايهدألن،ولنوإفسادآ..

النيل،إلىالفراتمن،اصائيلدولةوقامت،بالذنب

ومقدراته.مصيرهفيوتتحكم،العالمتحكم

..الكريمقارئي

لامنليعرفأالعالميةلليهوديةالخفيةالقوى"لكأتدم

الغشاوةأكشفولكي،محاربتنافيعدوناأماليبيجهليزال

كما،الأصاليبهذهبمثلمخدوعينيزالونلامنعيونعن

لويسوالاْب،الحاجيوصف:عيونعنالغثاوةانكشفت

..كثيروغيرهم،أتلخانجوادمحدالزكيوالقائد،شيخو

الفضائل.أكرممنفضيلةالحقالىفالرجوع

إنه،الحقوعملالحقلقولجيعاْيوفقناأنأدعووالنَه

قدير.يثيءكلعلى

الهدىاتبعمنعلىوالسلام
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الرحيم.الرحمناللهبع

المقدمة

..الكريمقارئي

اأبناهالخمةالكتبصل!لةمنالثافيكتابهوهذا

إلىوفقتقدأكونأنراجيأإليكأقدمهالخفاءافييهوذا

العالمية"لليهوديةالخفيةاالقوىكشفمنإليهذهبتما

لمحاربةوذلك،ميلادية37عاممنذبتاْسي!هابُدىءالق

بعدالهيكلعلوللمحافظة،السلامعليهالمسيحالسيددعوة

هذهالخفيةالقوة!عارتثم.بهدمهالمسيحأنذرهمأن

تحتمسمومبخنجر،الظلامفيالعالمثعوبجغتضرب

الثاني،الرومافيبالسبىالعالمقاليهودثتاتمنذ،العباءة

شعوبجيعأنبزعم،هذايومناحتى،ميلادية07عام

وملاحقتهممبيهمفيتسببوالأنهم،اليهودبحقمجرمونالعالم

واضطهادهم.

المخلفة،التاريخعصورعبر،الخفيةالقوةغيرتلقد

حتىأهدافها،منتغيرلمولكنهاوأصاليبها،جلودهامن

وما،الماصونيةوماأابالماسونيةيعرفبمااليوموصلتنا

الوجهسوى،وأنديةومنظماتهيثاتمنعنهاتفرع

منذ،الخفيةالقوةاتخذتلقد.تلكالخفيةللقوةالحديث

فيذيلهاواضعة،لهاشعارأأالنحاسيةالحية"!ثعار،تاْصست

فسادأالعالمفييعيثانوالجسدالرأسوتاركة،فلسطين
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مة:ا-مقلى

مستقلثبهسياصيكيانآخرعلىالرومانيالسيقضى

المستمرالدائبالعملفيإصرارهمعلىيقضلمولكنه،لليهود

الخمسة.الرلشمقرراتوتنفيذالميعاد،أرضإلىللرجوع

نأوشتاضهموجبنهموضعفهمقلتهمعلى،اليهوداستطاعفكيف

نيغيرهمذابكمايذوبوافلا،والملاحقةللاضطهاديصمدوا

التيالقودةالشعوبفيويضيعوا،الواسعةالامبراطوريات

ينثرونالتاريخكليتيفيتحوصلواوإنماكنفها،فيعاشوا

ومؤامراتهم؟دسائسهم

والمراوغة،والخداعوالمكربالحيلهذلكاستطاعوالقد

يضربواأنمنمكنتهمالتيالسريةوالتكتلاتالجمعياتوبتلك

المبدألواءرفعمنأولفهم.يُرونولافيرون،الظلامفي

ماكل"و!الوسيلةتبررالغاية":البثريالسلوكفياللاإنسافي

لتنفيذ،اليهودأنشألقد.")1(واجبفهوبهالاالواجبيتملا

عبرلهااتخذت،صريةومنظماتجعيات،ومخططاتهمأغراضهم

والمكانالزمانلتلائم،نحتلفةوأثكالاأسماءالطويلتاريخهم

بأنقلناإذانغاليلاونحن.بالماسونيةتعرفاليوموهي،والناس

الاْمهيإنما،الجديدالحاليبشكلهاعرفتأنمنذ،الماصونية

مفصلا،ذلكنرىوسوف.يهوديةجعيةأوتنظمِلكلالرؤوم

وتأتي"الماسونيةبنات9عنالكلامعند،السادسالفصلفي

.الثرعياتغيرالبناتتلكرأسعلىالصهيونية

داحبمكيافللاليهوديالمعكر3باالتقاتلموديانتوراتجاننمدهدان(1)

ولا،الوجلةت!رالأدغاية:الظئلبالمبدأنؤمنفاتاض.اما،الأمير،كناب

ترىكما،اخلاقيبدأومر.تررها
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الماسونية:نشاة2-

اللهأنبعضهمفزعم..نشأتهاأصلفيالماسونيةدعاةكالى

وأنالسماء،في،عدنجنةفي،الخليقةبدءعندأسسها،قد

وتطامن.لهاأعظماستاذأولكان،الملائكةرئيس،ميخائيل

جد،آدمأنوزعموا،الأرضإلىالسماءمنفأنزلوها،آخرون

وهناك.مباثرةالجنةمنطردهبعد،أنشأهاالذيهوالبشر،

آخروننسبهاكما،الريةالمصريةإيزشىجعيةإلىنسبهامن

وذهبام616سنةتأسستالتي،الورديالصليبجعيةإلى

سيناء،صحراءفينصبهاالتي،موسىعهدخيمةأنإلبعضهم

الممجدالمحفللذلكفسموه،الأولالماسونيالمحفلكانت

كما.للماسونيةأعظماستاذأولموسىعدواولذلكالطاهر،

فسموه،الثانيالماصوفيالمحفلكانسلمانهيكلأنإلىذهبوا

المحفلكانزروبابلهيكلوأن،المقدسالمحفللذلك

كانوبذلك،الأكبرالمحفللذلكفسموه،الثالثالماصوني

زروبابلكانكما،للماسونيةالثانيالاْعظمالاستاذسلمان

الماسونيةبأنيقولمنوهناك.لهاالثالثالأعظمالاستاذ

هيرادوسالملكاسسها.م37سنة،الخفيةالقوةباسم،تأسمت

كبارمنآخرونوتبعه،الفكرةمبتكر،أبيودوحيرام،اكريبا

نأبعد،الهيكلعلىللمحافظةوذلك،آنذاكاليهودرؤوص

أخذتالتيالمسيحيةلهاربةوكذلك،بهدمهالمسيحأنذرهم

ويممىاليهوديةعلىفيهتطغىكادتبشكلاليهودبينتن!تشر

هذاحيرامكانلقدأ)2(اور!ثليممحفل"باسممحفلهمهؤلاء

.61ص،طيمةعدالرصصاكر،وافيعيةنبةوالصبالماصنية(2)
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الكنيةوبهذه"الارملةابن"هيرادوسيكيهكانولذلك،يتما

أبناء"واليومالأمسماسونويعرفعرفوبها،عرف

وإظهار،الناسأعينعنالماسونيةلإخفاءذلككل")3(الاْرملة

فيأهميتهاومدى،وتطورهاالبثريةبتاريخارتباطهامدى

..)4(.وتقدمهاالإنسانيةالحضارةاثراء

جذورهيإنماالماسونيةجذورأنفيهامراءلاالتيوالحقيقة

والاسماءوالإشاراتالرموزجيعأنبدليل،تلموديةتوراتية

كماوالتلمود،التوراةمنمأخوذةدرجاتهاجيعفيالمستخدمة

فيهاالمتقدمينالأعضاءأنبدليلاليهود،مخططاتتخدمأنها

نأبعد،التوراةعلى،العلياللدرجاتالتكريسعنديقسمون

الدنيأالدرجاتفييظهرانكانااللذانوالانجيلالقرآنيختفي

لبناءالعملعلىيقسمونئجماذاعلىويقسمونالتوراةجانبإلى

.قيامهـاعندالوسائلبكافةوحمايتها،اصرائيلوقيام،الهيكل

ماأول،اليومبهتعرفالذيبشكلها،الماسونيةظهرتلقد

ولذلك،(م)7711ْسنة،باسكتلنداايكوسيامدينةفيظهرت

يونيو،43بتاريخ،عامكلالذكرىبهذهيحتفلونالماصونفان

فيللرمادذزأ،أنهمإلا،فيهاالأيكوسيةالماصونيةتأصيسيوم

الذي،مارتوماالقديسبعيديحتفلونإنماأنهميزعمون،العيون

)3(

)4(

)5(

دآولوطماد،هيكلللايى،الصرهـيأ-تحيرامكيرهومداألودحيرام

بناءساعادةالماصويةلربطوذاكهذابيمجلطواانشعمدير!مجاولونالماصرد

نِل.صااعدو،لهكللا

أمداهـلهالس،إنانيةحركةأفهاعلىالحددللأعصاءنفهاتغدمالماصونة

01-،انماالاسعتاثدع!تالظريحض!الإنادوخدمة،الريةتقدم"-ى

ماواة،إصا.،حرلةشعاراتْنلاثةهااتحدتولهداوالوطِةالقوية

6ص،الرعيعليكدد؟يةالماصحققة
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.)6(التاريخهذانفسفيعيدهيصادف

.ام732سنةفرنساإلىالماسونيةانتقلتاسكتلنداومن

ومستعمرات،أوروباغربإلىانتقلتوفرنساانجلتراومن

،.امYrrسنةأمريكافوصلت..وغربايثرقاوفرنساانجلترا

،ام745سنةوالدينهاركوهولندة،أم735سنةوالبرتغال

سنةوروصيا،م7651سنةوبلجيكا،م7631سنةوإيطاليا

سنةالهندووصلت،ام773سنةوالسويد،ام771

حملةمع،ام208سنةإليهاوصلتفقدمصرأما،م1753

العربيةالاقطارفيالماسونيةانتصرتمصرومن.عليهانابليون

.لإصلامية)7(وا

ومنها،ام776سنةالماسونيةفيهاتأس!تفقدألمانياأما

والوصطى.الشرتيةأوروباأقطارفياتث!ر!

منبع:رئيسيانمنبعانالحديثةفللماصونيةوهكذا

تعرفالاسكنديةالماصونيةوكانت.المانيومنبع،اسكتلندي

تعرففكانتالألمانيةالماصونيةأما،الحرةالماسونيةباصم

مجرىفيالتقتامايرعانالماسونيتينأنإلا،النورانيةبالماسونية

الماصونية،بحايةتتعلقلظزوف،وفرناصويسرافيواحد،

هناكواغلقت،ألمانيافيالنورانيةالماسونيةهوجمتانبعد

وخطرها.ضررهاالألماناكتشفحينمحافلها

يهودياجماعبراغمدينةفيعقدام،986سنةوفي

بقصدوذلك،يهوذابنصيمونالأكبرالحاخامقبرعلى،مري

)6(

)7(

0rعى،طي!ةيدالرصعابر،راليرعةرالمهويخةيخةالماص

951عى،الابقلمصدرا
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فيخطيبارلشورنالحاخامقاملقد.اليهودمخططاتتطولر

آباؤناوكللقد9:قولهخطبتهفيجاءومما،الاجماعهذا

كلفي،الاْتلعلى،مرةللاجتماعأمرايهوهتادةمنللنخبة

تعطيالذي،يهوذابنسيمون،إلاْعظمحبرناقبرحول،قرن

وسلطة،العالمجيععلىسيطرةجيلكلمنللصفوةتعاليمه

،يهوذاحربعلىقرناعشرثمانيةمضىتدوها.يهوذانسلعلى

اغتصبهاوالتي،أبرامأبونابهاوعدالتي،السيطرةتلكأجلمن

مهدداالدوامعلىشعبناوكان،بالأقداموداسها،مناالصليب

جغفيانتثرناقدكناوإذا.والاكصابوالاضطهادبالموت

..لناملككلهالعالملأنوذلك،العالمانحاء

وعزيمةثجاعةالصليبحكماؤناحاربعديدةقرونومنذ

يومكلوفي،القمةنحوفشيئاشيئايخطوشبناإن..تغلبانلا

نصبهاالتيالآلهةتلكالعصر،هذاآلهةنمتلكنحن.توتناتزداد

عندنا)8(،الذيالذهيالعجلإنهاالصحراء:فيهرونلنا

فيهانصبحالتياللحظةومنذ.أجعالعالمإلهاليوميعتبروالذى

تصبحالحقيقيةالقوةفإن،العالمفيللذهبالوحيدينالمالكين

.لأبرامقدمتالتيالوعودنحققوعندئذ،أيديناملك

الحاليالقرنولكلن،لأعدائناالماضيةالقرونكانت

والاضطهاد،العذابعصورإن.لناستكونالمقبلةوالقرون

وشكرا.ولتقد،وشجاءةبصبراليهوديالشعبتحملهاالتي

هوالتقدمهذاإن..رتقدمهاالميحيينبينالمدنيةلتطور

خاطفة،وسرعةبثباتلنعمل،وراههتحتبىهالذيالواتيالدرع

يخاه،فيمحهمكادالذىالذهىبمهرلهمصح!دكارمروناناليهرديزعم()8

ربهيكمالطورجبلعلموساخو.كانح!،الذه!العحلوعغ

11

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


النهائية.غاياتناعنتفصلنامازالتالتيالفجوةإزالةأجلمن

،مكانكلفياليهودنجد،لأوروباالماديةالحالةفيننظردعونا

.(1)9(فيهويتحكمون،يملكونهلأنهم،المالسادةهم

قرناعشرثمانيةمضىقدوها11:رشورنالحاخامقولإن

يدلأمناالصيباغتصبهاوالتي":وقوله"يهوذاحربعلى

إلى،عميقةجذوراالأرضفيتضربالخفيةالقوةانعلى

اليهودومقاومة،الأقلعلى،المسيحفيهاظهرالتيالفترة

لدعوته.

منعضو،ثلاثمائةمنيقربماالعالمفييوجدبأنهويعتقد

وفي،سريةيهوديةتنظماتفيمنبثين،اليهوديةالرؤوسكبار

ستار،وراءمناليهردمجركها،ايضاوعلنيةصيةتنظيمات

بحسب،هموهؤلاءوحركياتنظيمياًبعضهمهؤلاءويعرف

يضعونالذين،الأموربواطنيعرفونمنتقديرات

وعملائهموانصارهمالعالميهودلجميعالسيةالمخططات

،المدىبعيدةوأهداف،مرحليةاهدافضمنبهاليتحركوا

لا،عالميةصيةحكومةيشبهمابمجموعهمهؤلاءويشكل

ولاتضرب،ترىولاترى.\(وزراء)ْولا،عاصمةلهايعرف

مخططسريبشكل،ومصيرهاالعابمقدراتوتتلاعب،تُضرب

فيكلهالعالموجعل،اصائيلقيام:القريبةأهدافها.مدروس

واهدافها...واستذلالهلاستغلالهتمهيدا،وفوضىضياعحالة

حفيدداود،نساىمنملكعليها،يهوذامملكةقيام:البعيدة

138-361عى،اقىعدالله،العالمةالهودبةحطر(9)

.361ص،الابقالممدر(01)

51،عى،طيمةعبدالرصعابر،والثيرعيةوالصهويخةنيَالماص
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فيهتفسخت،جائعضائعمتهدمعالمانقاضعلىتقوم،يوذا

والاْخلاقالحكوماتفيهوتلاشت..والأسروالاقوامالأديان

ارهابياحكما،أقصاهإلىأقصاهمنحكمهثمومن..والقيم

يعرفإلهولا،يهوذاعوتعلىيعلوفيهصوتلا،دكتاتوريا

العالملهذايقدمواانصوىاليهودعلىوليص..يهوذاغيرفيه

،جوعمنيغنيولايسمنلامقيم!،يويئعلفأالجائعالضائع

.ضميراتحيولا،عقلاتخاطبلاتلموديةتوراتيةوسخافات

هما:،بجناحين،اليومحتىتأشسهامنذ،الماصونيةعاشت

،اخاء،حرية:هيشعبثلاثذوإن!انيوشعار،التامةالسرية

اذا،السريةهذهلمثلسببا،الحقوأمِ،ندريولا.مساواة

يزعمكما،الإنسانيةلخدمةفعلاانشئتقدالماسونيةكعانت

بقتلوالتهديد،المغلظةبالاقساملماسونيةاتلحفتلقد!قنتهادها

عنهاالمرتدينجرائمفضحأو،الاعضاءمناسرارهايفثيمن

الذينالاعضاءلخدمة،المقابلةالجهةفي،بادرتكا،وسخائمهم

المتقنة،بالدعايةايضاتلحفتكا..ركابهافيسائرينيبقون

وبخاصة،تتكشفبدأتقدالحقائقأنإلا..الذكيةوالمراوغة

زيفعن،الناسبينالوعيانتثرأنبعدالأخيرةالآونةفي

المرتدونالعظاماساتذتهاكبارفضحهالقد.وضلالهاالماسونية

تلكلهاعادتوما،المخادعالاخاذالبريقذلكلهاعادفهـا،عنها

منمحابسهاتهاوتانبعد،والألغازبالاصارالمغلفةالقدصية

منوازاراتهاوقلائدهاشعاراتهاوتساقطت،انصارهااصابع

بناتها،طريقعنتنفذمازالتأنهاولو،واجسامهمياتاتهمعلى

وثاه،وجههاتنضنانبعد،بنفسهاتنفيذهعنعجزتما

13
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الفصلفي،التفصيلمنبثيءذلكوسشناول.منظرها

قدمنا.كما،الادس

:الناسمواجهةفيالماسونية3-

منالمركبةفرماصونلفظهمنمأخوذحديثتعبيرالماسونية

وميسون،الصريحوتعنيفرانك:همالاتينيأصله!اكلمتين

البناءأو،الصريحالبناء:معناهايكونوبذا.البناءوتعني

منذ،تقديرأتلعلىأو،قديماأما..الحر)11(البناءأو،الصادت

أصلفنا.كما،الخفيةالقوةباسمتعرفكانتفإنها،م37سنة

.بالموتعليهوحكمت،المسيححاكمتالتيهيالقوةوهذه

أخاهوصلبتروما،فيبولسالقديسصلبتالتيوهي

،مراتعدةالنيتقتلانحاولتالتيوهي.كاببفياندراوس

1()r
علىالدسإلىلجاتذلكاعياهافلما،دعوتهتقبروان

بالإصرائيليات.عرفبما،القرآنتفسيروتثويه،الحديث

فيالباطنيةالحركاتعليهاقامتالتيالاصاسهيالقوةوهذه

وبناتهاالماسونيةأهداففإناليومأما.الإسلاميالتاريخ

والتمهيد،اسرائيلقامتانبعد،اسرائيلحمايةفيتتلخص

عرشعلىيجلس،داودنسلمنملكعليها،يهوذامملكةلقيام

الجرممةبنثراالعاثعوببإفسادوذلكروما)13(،فيالبابا

شيلفيمنهموالعملاءالأنصارواستخدام،بينهموالرذيلة

)11(

)13(

13()

03ص،واليرعةنجةوالصبيةلماصا

ماوكرا،مىعلدحرةعلهالمواومر،،صاهلراعقالملهلسواسر

وهكذا،معهمعيهوتآمرواالكلفار،عيهحرضوا

حلمةعدترحمة،صبدحكما.بروتوكولاتمى71الر،توكولراجع

الوني
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.والبعيدةالقريبة،اليهوديةأهدافتحقيق

حتى،العالمفيالدولةرجالكبارالماصونيةألبستلقد

مستعدونأنهمعلىرمزا،الع!المآزر،والملوكالرؤصاء

هيكلبناء..والماءوالحجارةالزابوحمل،البناءفيللمساهمة

عزتهم.ومناط،وفخارهممجدهمرمزاليهوديعتبرهالذيسلمان

بناءالهيكلمنأشرفرهل3أحرارابنائينالماصونأليس

!؟قيامهاعلىفيعملمملكةيهوذامملكةمنأعظموهل..فيبنى

منعليهمخلعتهبماالسذجالعميانهؤلاءالماصونيةوأغرت

منلهمحققتهوبما،وقلائدأوسمةمنقلدتهموبما،ورتبألقاب

والفرسان،العارفونالشيوخهمأليسوا..ذاتيةأنانيةمصالح

فقدوبالمقابل؟الاحزاموفائقو،العظاموالاساتذة،الحكماء

بنشرالشعوبيدوشلت،والقتلبالفضيحةمنهمالجبناءهددت

ونشر،والصورةالكلمةطريقعن،فيهاوالجريمةالرذيلة

الماسونيةضمتوهكذا..والمخدراتوالمكيفاتالمسكرات

،متعددةومذاهبوأديان،مختلفةأمممنشخصياتإليها

وكانوالصياد،الفريسةمنهمفكان،بعضهمدماءمنتفذوا

والشص.والطعمالسمكةمنهم

تزعمجرائمها،تمارسوهي،الماصونيةأنالغريبومن

المحبةاشاعةعلىتقوم،إنانيةخيريةجعيةأنهابهاللمخدوعين

عنالنظربغض،ورفاهيتهالعالمصلامإلىوتسعى،الناسبين

ولهذا..الاجماعيالمركزأوالطبقةأواللونأوالجنسأوالدين

لقد.لذلكرمزا،مساواة،إخاء،حرية:شعاراتترفعفإنها

وبها،الفرنسيةالثورةفيلابنائهاالشعاراتهذهالما!ونيةحملت

15
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فيالدونمةلابنائهاوحملتها؟الألوانالمثلثفرنساعملونوا

علمانيةوأعلنوا،العثمانيةالخلافةهدمواوبهاالعثمانيةالدولة

باللونعلمهاصبغواوبهاروسيا،فيلابنائهاوحملتها.تركيا

!..تدورالساقيةومازالت.الدملون،الأحمر

اضطرارا،الريالعملإلىلجأتإنماأنهاالماسونيةتزعم

القهرمنلاعضائهاوحماية،الإنسانيةاعداءمننفسهاعلىخوفا

والجمعيةالملاحقةتجوزوكيف!اللهسبحانيا..والملاحقة

فيولا،السياصةفيتتدخللابأنهاصريحبكلامنفسهاعنتعلن

عقائدفيولا،فيهامحافلهاتنتشرالتيللدولةالداخليةالشئون

المايعونيةلوحقتوهل؟اذنالملاحقةفم..وأديانهمالناس

خطرها؟العارفونالأحراراكتشفعندماإلايوما

المؤامراتوحبك،السريالعملفياليهوديالاسلوبانه

ناوتخشى،الأرضتحتالاتعيشلا،الأفعىإنها.الظلامفي

صموم.منأنيابهافيماالناسيتبين

الماسونية:أقسام4-

بناءبنائهاعلىتأسيسها،منذ،الماسونيةمؤسوحرص

وما،والقمةالقواعدبينماالعلاقةتختفيبحيث،دقيقاهرميا

فيوإمعانأ،العمللسريةضما!أ،بينهافماالقواعددرجاتبين

التنظيم،علىالرهبةصفةلإضفاءوكذلك،والتضليلالمراوكة

يكتبونالماصونفإنولهذا..وخطرهبأهميتهالعضووإصعار

لابالاْرتامأعضائهموأسماءورصائلهمجلساتهممحاضر

.)14(5
،ارىانا:الناسمعالتعاملفيشعارهمانكما،و!با

.603عى،الزعبىعليمحد.د،الماصيخةحقغة(11)
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أقسامثلاثةإلىالماصونيةقمواوبذلك.أتكملاأنا،أصمعأنا

جما:رلْيسية

الملوكيةوالماصونيةالصغار(،)العميانالرمزيةالماصونية

ورثةصهيون)حكماءالكؤنيةوالماسونيةالكبار(،)العميان

(Nالسر()5

بهذاالرمزيةالماسونيةوسيت..الرمزية:الماسونيةأولا

فيها.تستخدمالتيوالاصاراتالرموزلكزةالاصم

يصللا،لرجة33الماسونيةهذهدرجاتوعدد

قدممن،الماصونرجالمنتليلةتلةإلافيهاالقمة

،ومعاناةاختبارطولبعدمنسبأ،اجتازوامرتقى

أصبحقدالعضوأنمنيهوذاابناءيتأكدأنوبعد

التيالأ!الجلائلمنبهيكلفونهلماأينأخادمأطتعأ

.اعتراضأومناقشةبدون،وأهدافهممخططاشهمتخدم

(،الجوييم)الأكيارمنالرمزيةالماصونيةأعضاءوكل

المرتقى.الصعبالعاليالسمهذالهمنصبولهذا

السابقفيالماسونيةهذهوكانت..الملوكيةالماسونية:ثانيا

منمؤخرارأواأنهمإلا،فقطاليهودعلىمقتصرة

نأ،الأغيارمنالكاملةوالاستفادةالتضليلباب

ممناليهود،غيرمنجدامحدوداعددافيهايقبلوا

فحصلوا،الماسونيةللعثيرةجلىخدماتقدموا

فيأعظماصتاذثرجةعلاي،33لرجةعلىبذلك

لإعادةالتوراةعلىأقسمواانبعد،الرمزيةالماصونية

.27ص،الزعبىعلع!.داال!راهقالماصيخة(01

17
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قيامها،بعدوحمايتهااصائيلدولةوقيام،الهيكلبناء

المتهودين.حكمفيبذلكفأصبحوا

لا،واحدمحفلفيمحصورةوهي.الكويخه.الماسونية:ثالثا

رئيسالىبالاضافةعضوا)16(12منمكون،غير

حاخاماتكبارمنمنتخبونجيعاوهؤلاء،يرئسهم

لا،وأثريائهموزعمائهموكهنتهموأحبارهماليهود

)17(
نامجبمجيعاهؤلاءاناليهودويزعميتعدونهم

لاالمحفلوهذا.مباشرةيهوذانسلمنيكونوا

زمانولا،رجالهيعرفلاكما،مكانلهيعرف

أنهالثابتمنانهالا.فيهالعملاسلوبولا،)..انعقا

بما،وأنصارهمالعالميهودلجميعالخططيضعالذيهو

بالدرجة،يتحكمونوهؤلاء..المامونرجالفيهم

ناويرجح.الكبرىوأحداثهالعالمسياصةفي،الاْولى

منقطراتإلاليستصهيونحكماءبروتوكولات

وماالعالمعلىنثرت،والتوجيهاتالخططتلكفيض

والأباطرةوالملوكالأمراءيعيش"أعظمكانخفي

وأن،فيهمذلكن!تغلانفعلينا،بالديونمثقلين

...أملاكهمرهنمقابل،لهمقروضنامننزيد

")17(.وتيجانهمعروشهمعلىالسيطرةلنا-وبذلك

لعدرواجانا،اسرانبلبقأصباطلعددأحمانأيرمزالماصنيةفي12الحدد()16

اضماله.ظروفبحبالميححوار!ط

عموا،33منمكلوناعلمجلىمنالماصونيةلثررقالأ!برالمحغليالف

للمجلىرئيارئيميكلونعذوا،31منمكلونتفذىمجلىيرئه

الاعل.

خيفةعدترجمةعهون،حكلما.بروتوكولاتمن6الروتوكولراجع)17(

الون!.

IAhttp://www.al-maktabeh.com



وبخاصة،المامونيةلرجاتمنلرجةولكل

صيةوحركاتوإثاراترموز،منهاالرمزية

ببغائياويرددها،لهاتكرلسهقبلالعضويلقنها،خاصة

والحركاتوالإشاراتالرموزه.وبهذهالتكريرعند

فيأدوللهذلكوكلومراتبهمبعضهميعرفون

الإنجيل،فيجاءلماتكريمالاالإنجيلفيأو،التوراة

وبالديانةوحوارييهوأمهبالمسيحواصتهزاءصخريةبل

.عامبوجهالمسيحية

صيد:يثباك5-

:الناسمنأصنافاربعةمنعادةفرائسهمالماسونيصطاد

منالماصونإليهيقدمهفمايرى،وصوليانتهازيانانيصنف

ألقابمنعليهومايسبنونه،معنويةأوماديةخدمات

هووهذا،آربهوغايةمطافهنهايةورتبوأوصمةومناصب

الاستهواء،سيع،بسيطساذجحالموصنف.الغالبالصنف

والحركاتوالإثاراتالرموزهذهفييرىللظهور..محب

.الناسعلىبهاويتعاجب،جيدهويمط،رلةبهايفردوصائل

يحبوصنف،الأولالصنفعنكثيرايقللاالصنفوهذا

شعاراتمنالماصونيةتطرحهفماويرىفعلا،الخيرعمل

وهذا،الناسويلاتوتخفيفافيلعملمدخلابراقةإنسانية

فييجدلمحاقدمنبوذموتوروصنف.الاضعفالصنفهو

مطارد،منهنحلوعلانه،اليهيثدهمافيهيعيشالذيالمج!تمع

أرفالماصونيةفيوجدقدفانهولهذا..لآخرأولسبب،فيه

المجتمع،فيالحريةتنيبحيثيكزالصنفوهذا.ويطءه

q%
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..الظموثتد،العنصرياوالطائفيالتمييزينتسروحيث

منالمتنافرالخليطهذادهاليزهافيالماسونيةتجمعوهكذا

مايهوذالابنا.مجققواكيوذلك،نالرينودهاءبخبث،الناس

بمفردهم.تحقيقهعنيعجزونوما،يهوذاابناءيريده

كيرمكلانفي،منعزلحيفيعادةيختارالماسونيوالمحفل

بالأشجار،ملتفأأو،مسؤرأالمكانكانإذابأسولا.بارز

عنبعيدايكونوحتى،عليهوالسريةالرهبةصفةلاضفاءوذلك

أيضأ.الرقباءوآذانعيون

A()1:الرمزيالعف!وتكريس6-

فيكالباستمرفانك،ماسونيامحفلاودخلتلكتدراذا

منصةتتصدرها،وامعةغرفةالىمفض،مظمطويلدهليز

ماءفيهاوكأسمر،ماءفيها!س:وكأسانمطرتةعليها

ال!رلأمين،كرايعيخسةيوجدالمنصةوخلف،عذب

يقفوبالباب.الرئيسكرسييتوسطها،والمنبهينوالخطيب

عنديضاء،المنصةخلف،مج!مرصمللشمسويوجد.حارس

صورةالشمسخلفلوجدتالنظردققتولو.إليهالحاجة

طرفوفي.المريضاليهودخيالتخيلهكا،صلمانلهيكل

)جدييبوعزعمود:عمودانيوجد،الثرقجهةإلى،الغرفة

،(البابليالسيوتتاليهودملك)جكينوعمود،داود(والد

العمودانوهذان.الأرضعلىنائموالآخر،قائمأحدهما

33عى،الرعبىعليكد-د،يةالماصحقيقة r,-r

141-371ص،العمرا،ىصاميامير،اصانلاكرهلذا
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بسجادةمفروشةالفرفةوارضية)91(،الهيكلعرابيشكلان

ونائم.قائمهماك!ا،المحرابعموديرسمعليها،مهلهلةتديمة

ذكرها.عندوصفهاشجىء،غرفعدةمنمكونوالمحفل

الاْعمىأو،الغشيمالحجر،الجديدالعضوتكرش!وعند

حافي،العينينمعصوببهيؤتى،يلقبونهكما،الصغير

تلفه،قماشقطعةمنإلاعاريا،الرأسحاص2()ْالقدمين

رقبتهوفي،والساقوالصدرللذراعاليسرىالجهةعنوتكثف

في،قدمهبهتزللئلا،بهيقوده،الأولالمرشدبيدطرفه،حبل

.والإظلامالظلامهذا

بهويقف،رضهمنالغثيمالحجرهذاالأولالمرشديسوق

فيضج)31(مزعجةقرعاتأربعانتظامبغيريقرعهثم،بالباب

سعانوقرقعةجلبةوتحدث،الطرقاتسماععند،بالداخلمن

قائلا:الداخلفيمنإلىالرئيسيتوجهذلكوبعد.تهدأما

!البابيقرعمن،الحارسأخيانظر:الرئيس

.والعضو(الأولالمرثدفيظهر،البابالحارسيفتح)

النوريقتبسجاء!الظلامحالةفي،فقيرطالبالمرشد:

.الأحرارالبنائينعشيرةمنوالاصار

يأمل؟وبماذا:الرئيس

.السيرةطيب،النسبحربكونه:المرصد

)91(

)03(

)31(

والجاتالحرعلسلطةيئفالعموديىسريمرفشالىالماصونيز3

الحنة.قواهوتماعف،ذهبإلىالمعاددمجلانويظغبل،والعفاريت

.المقدسالوادىدخلحينيحيهيخلعانمو!نيهاللهامرإلاشارة

والريخق.،والاضاز،والمال،الاح:ىالكرالرمزيةالماصيخةرتبالىاضارة
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القانونية.الأصولحسب،أدخلهإذن:الرئيس

العضو(قدميتحتسيفاالمرشديمد)

لوفيا،عنقكصيقطعالذيالسيفهذاحدعلىادخل:المرشد

لمادعونية.الاصاربامجت

يسوقهثم،العينينمعصوبوهوالسيفالعضويتخطى)

.(الرئيسمنصةامامبهويقفرسنهمنالمرشد

يكونمنفإلى،بليةفيوقعتإذا،الطالبايها:الرئيس

التجاؤك؟

الله.إلى:الطالب

أجثإذن.المهالكيخثىَ،لااللهعلىاتكالهيكنمن:الرئيس

علىالطالبيجثو).والدعاءالبركةاللهمنلتستمدركبتيكعلى

،واحدةتويةضربةبالمطرقةالمنصةالرئيسيضربثم،ركبتيه

.(الرئيسإلاالحضورجغفيقف

وبركتك،عنايع!منعليناأفضالقالر،القاهرالإلهأيها

الأحرارالبنائينعثميرةفيالدخولطالب،هذاعبدكووفق

.الحياةمدىطاعتكعلىليقوى

آمين.،آمين:الجميع

لهليقدمالخطيبإلىبالطالبتوجهالمرشد،أخي:الرئيس

العهد.كأس

الما،كأسلهفيقدم،الخطيبإلىبالطالبالمرشد)يتقدم

فيشربه(،العذب

أيامكلستكونلذلك،لذيذالماهطعمإن،الطالبايها

أخي.والاستقامةالفضيلةطريقاتبعتان،هنيةحياتك

الثانية.الكأسلهقدم،الخطيب
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فيثربه(المر،الماءكأسالخطيبلهيقدم)

الماء؟طعمتغيرهل،الطالبايها

نعم:الطالب

فسيكون،والاستقامةالفضيلةطريقتسلكلمإذا:الرئيس

الطوافبهطفالمرشد،اخي.علقمامرأهكذا،شرابك

.الأول

الحضوربينبهويطوف،رسنهمنالطالبالمرشد)يسحب

يأخذوهنا.الثانيالمنبهأمامبهي!حتى،الأولالطواف

ثلاثالثانيالمنبهكتفبهاويضرب،اليمنىالطالبيدالمرشد

الثانيالمنبهيعترضالمرور،الطالبمجاولوحين.ضربات

(صدرهعلىالمطرقةويضع،بيدهطريقه

المرور؟يريدمن:الثافيالمنبه

والأصرارالنوريقتبسجاء،الظلاممجالةفقيرطالبانرثد:

.الأحرارالبنائينعشيرةمن

يأمل؟وبماذا:الثانيالمنبه

.السيرةطيب،النسبحربكونه:المرشد

.السيرةطيبيا،النسبحريا،بهصر:الثافيالمنبه

يطهرهثم،صدرهعلىمنالمطرقةالثانيالمنبهيرفع)عندها

ويقف،رسنهمنالمرشدفيسوقه،بالمرورلهويسمح،بالزاب

(.المحرابامامبه

الأولى.المرحلةانتهت،المحترمالرئيساخي:الاْولالمنبه

يكونأنإنسانلأييتسنىلاأنه،الطالبايهاإعم:الرئيس

انتفهل.السيرةطيب،النسبحركاناذاإلاماسونيا،

عاما؟وعشرينواحداالعمرمنبلغتهل؟كذلك
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نعم:الطالب

الثاني.الطوافبهطف،المرثداخي:الرئيس

المرةهذهبهويقف،الثانيالطوافبالعضوالمرشد)يطوف

المنبهكتفبهاويضرب،ايضايدهيأخذحيث،لأولاالمنبهامام

الأولالمنبهيعترضوهنا.الثانيالمنبهمعفعلكما،ثلاثاالأول

المنبهبينيدورثم،صدرهعلىالمطرقةويضع،الطالبطرلق

الثاني.المنبهوبينبينهداركالذيمط،حوارالمرشدوبينالأول

فيقفسبيلهيخليثم،بالماءالطالبالاولا!لنبهيطهرذلكوبعد

.(المحرابامامثانيةالمرصدبه

الثانية.المرحلةانتهت،المحترمالرئيسأخي:الأولالمنبه

مؤسمةأعظمهيالماصونيةانالطالبايها،اعم:الرئيس

يتسنىلاوأنه،والفضيلةالقوىدعائمأقوىعلىمبنية،إنسانية

طيب،النسبحركاناذاإلاماصونيايكونأنإنسانلأي

الباطل،يكافح..الخيرتحقيقسبيلفيللتفانيمتهيئأالسيرة

الانماءنحتارا،والمساواةوالإخاءللحريةتوأتا،الحقويناعر

كذلك؟أنتفهل.نفسهتلقاءمنإليها

نعم.:الطالب

الثالث.الطوافبهطف،المرشدأخي:الرئيس

المرةهذهبهويقف،الثالثالطوافبالطالبالمرشديطوف)

بهاويضرب،يدهالمرشديأخذحيث،مباشرةالرئيسامام

ثلاثا(الرئيسكتف

الآتي؟من

عيرةمنالنوريقتبسجاء،الظلامبحالةفقيرطالب:المرشد

الأحرار.البنائين
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يأمل3وبماذا:الزئيس

.السيرةطيب،النسبحروبكلونه،اللهبمعونة:المرشد

وبذلك.السيرةطيبيا،النسبحريا،اللهباماممر:الرئيس

تطهيرك.اكتملقديكون

يقفثم،اللهبأمامبهويمر،رصنهمنالطالبالمرشديسوق)

(المحرابأمامبه

الثالثة.المرحلةانتهت،المحزمالرئيسأخي:الاولالمنبه

يخالفماالمايمونيةفييوجدلاأنهالطالبايهاإعم:الرئيس

محباكانمنالافيهايقبلولا.الدينيةالتعاليمولا،البلادشرائع

وتعمل،اللهبوجودتقرالتيالمذاهبابناءومن،لوطنهمخلصا

بين،عظيماتعهدامعناتتعهدهل،الاساسهذاوعلى.بوصاياه

بهاتبوحألاوعلى،الماسونيةاسرارعلىالمحافظةعلى،اللهيدي

لأحد؟

نعم.:الطالب

رجلكجاعلا،اليحرىركبتكعلىاجث،اذن:الرئيس

الكتابهذاعلىاليمنىيدكوضع،تائمةزاويةبشكلاليمنى

.اتولفماواتبعني،الكرم

فوققبةبثمكلبالسيوف،والثافيالاول،المرشدانيقفوهنا)

يشكلون،المحرابفيالاعضاءجيعيقفبيما،الطالبرأص

لصدرسيوفهممصوبين،عددهمبحسب،دائرةنصفاودائرة

القسم(الرئيسيلقنهثمومن،ووجههالطالب

الكونخالقالقدير،العلياللهيديبينأق!م:القم

اصارجميعواختياريبإرادقيوأكتمأصونأنعلى،الأعظم
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بهاابوحوألا،بعدفماأو،الآنليتباحالتيالماسونيةورموز

الدقةبعد،العادلوالمحفل،الصادقللأخالا،لأحد

وأ،أطبعهاأو،الاسرارهذهأكتبوالاوالاختبار،

وأن،الوجوهمنبوجهعليهاأدلأو،انقشهاأو،أحفرها

كانسواءذلك،يفعلأنيقصدمناستطعتماامنع

صر!ح،يخرأوصرمجابالصور،أو،بالوصفأو،بالحرف

البنائيناسارتكشفلاحتى،الناسمنلغيريأولنفسي

الأكبرالكونمحفلبثرائعأتقيدبأنوأتعهد،الأحرار

...رتممحفل،هذامحفليلنظامبالطاعةوأعد،وموازينه

محفلي.دائمااعتبرهالذيالأكبرالكونعفلنظاممنالمستمد

ولا،مواربةولا،توريةبدونصريحاقطذلكعلأقموإني

عنقي،ضربمستحقاأكونهذابيمينيحنثتوإذا.خدعة

الحياةمدىوالثباتالقوةوامنحني،إلهييافأعني.لسانيوشل

.مبتدىءبدرجةمنيصدرالذيالقسمهذاحفظعلى

الطالب(إلىالرئيسيتوجهثم)

يديبينجدارهيبالآنمنكصدرالذيالقمإن؟الرئيس

،مراتثلاثالكرمالكتاببتقبيلتختمهانفعليك،الله

للانصهاررغبتكوزيادة،وأمانتكوإخلاصكبصدقكإيذانا

بوحدتنا.

كانإذاوالإنجيلمسلما،كانإذاالقرآنالطالب)يعطى

ثلاثا(.فيقبله،مسيحيا

.المحرابأمامبالطالبتقدم،الاْولالمرفداخي

وجكين(بوعزعموديأمامبالطالبالمرثديتقدم)
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مناتريدفماذا...الظلامفي،الطالبايها،مكثكطاللقد

؟لآنا

.النور،النور:الطالب

.الشرقمنالثالثةالطرقةسماععند،النورليعط:الرئيس

بالمطرقةالمنصةيطرقثمالنور،ءشعالإشارةالرئيس)يعطي

العصابةالأولالمرشديرفعالثالثةالطرقةوعند.طرقاتثلاث

(نحوهمصوبةمشرعةسيوفافيرى،الطالبعينيعن

للدفاعهيإنما،إليكالمصوبةالسيوفهذهأن،الاخايهاإعم

بالاسراربحتلوفما،منكللانتقامأنهاكا،الحاجةعندعنك

لأحد.الماسونية

كانت.حيثوضعوها،سيوفكمنكسواإخواني

أغمادها(فييضعونهاثم،سيوفهمالاعضاء)ينكس

اصبحتفقدالآناما.الطالبايها:قليلقبلاناديككنت

حسنمنلمسناهالمواعتزاز،فخربكل،الاخايها:اناديك

بتاء،حراأخالناتكونلأنأهلأنكمنتحققناهوما،طويتك

أحدوبينبينككاناذاأنظرمشعد؟أنتفهل..حرا

مسامحاْ.مصافحايدكلهفمد،عداوةالحاضرينإخوانك

نعم:الطالب

فالعدو،الوراءمنوبخاصة،جيداالنظروأنعم،انظر:الرئيس

.عادةالوراءمنيأتي

واحدأ(واحدأالوجوهالطالبيتفحص)

إخواني.جيعهم..احدمعليعداءلا:الطالب

إليه،تقدم،يعاديهمنالحضوربينالطالبوجدوإذاإ

وعانقه(وصافحه
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الدرجةاسارتمنحهبأنإليكأعهدإني،المرثداخي:الرئيس

.ليختبرهالأولالمنبهالىخذه.الدخولكيفيةوتعلمه،الأولى

(الأولالمنبهإلىالأولالمرشديأخذه)

الأخأنتبينالاختباربعد،المحزمالرئيساخي:الأولالمنبه

.الدخولكيفيةوتعم،الاسارمنحقد...رقم

.ليختبرهالثانيالمنبهإلىخذه:الرئيس

الثاني(المنبهإلىالأولالمرشديأخذه)

الأخأنتبينالاختباربعد،المحزمالرئيسأخي:الثافيالمنبه

.الدخولكيفيةوتعم،الاسرارمنحقد..رقم

الأولالمنبهإلى..رقمالأخرافق،الأولالمرشداخي:الرئي!س

المئزر.ليقلده

المئزر(هذافيقلده،الأولالمنبهإلىالأولالمرشديأخذه)

المعبر،المئزرهذاأقلدكالمحترمالرثيسباسم:الأولالمنبه

الرئيسي.الماصونيةوسام

هوبل،العالمفيوصاماقدمالمئزرأن،الأخايها،إعم:الرئيس

لأنه،والسلاطينالملوكيقلدهاالتيالأوصمةجيعمناشرف

مئزرانهتلاحظإنك.والإخاءالمودةورابطة،النزاهةوسام

النقاءرمزتزلولمكانتالتي،الحملانجلودمنمتخذ

.أبدآبالعارتلطخهبألآأوصيكفإنيولذلك..والعفاف

بالسيف.تكريسهليصيرالثرقالىالاخقدمالمرشداخي

الرئيسينهضثم،الشرقإلىبالعضوالأولالمرشد)يتقدم

وتوف(والجميع،بالسيفلتكريسه

أخا....رتمالأخأكرس،الأعظمالكونمبدع،اللهباسم
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منالمحفلهذالآبناءماله....رتم...محفلفيعاملا

.واجباتمنعليهمماوعليه،حقوق

الرئيسيقبلثم،طويلاحاداتصفيقاالحاضرينجع)يصفق

بالمحفل(منجيعلتقبيليدعوهثمومن.الجديدالعضو

أصبح..رقمالأخأنعموديكماعلىأعلنا،المنبهينأخوي

منالمحفللأبناءماله...رقم..محفلفيعاملاعضوا

.واجباتمنعليهمماوعليه،حقوق

ذلك(يعلنان)

الشرقيةالثماليةللجهةالاخفليجلس

الرئيس(امرهحيثالعضويجلس)

الكرمالكتاب:كبيرةأنوارثلاثةالماسونيةفييوجد،الاخايها

والفرجار،الأعماللاستقامةوالزاوية،)31(الإيمانلتحقيق

انوارثلاثةايضاويوجد.المحبةدائرةضمنالجميعليكون

المحترموالرئيس،الليلايةوالقمر،النهارآيةالشمس:صغيرة

الحقيمثلكالميزانالرموزبعضويوجد.الجلسةلإدارة

رئيسلا،وعندنا.الغيبترىالتياللهعينتمثلوالعين،والعدل

الذامتممونوإخوان،رأسبمثابةرئيسبل،مرؤوسولا

وحكمته،الإخوانمعرفةمنمستمدةالرئيسوقوة.الرأس

الله.منهبة

فالنار(،فالماء،بالترابتطهيرهتملماذاالرئيسلهيثرحثم

فرداوأصبحت،الاسرارمنحناكانبعد،الحبيبالاخايها

تقضيمابكلالقيامعليكالواجبمنأصبح،العثيرةأبناءمن

)الإنجل:لهيقوللإنهمجاكاداذاأماصلاْ،الطالبكان!ذاتا21()

(الإجمانلخغيئالمقدص
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اشرفمنهمااللتينوالإحسانالصدقةفضيلتىمنشرائعنابه

الضعفاءبمساعدةجميعانساهمأنوعلينا.الماموقيبهيتحلىما

لكمرصلوإني.الأحرارالبنائينإخوانناوأيتامأراملمن

.وإح!انمساعدةمنتستطيعمالهلتقدمالحسناتأمين

(.الحسناتكيسالحسناتأمينله)يقدم

كانولو.المحفلدخوليحينمعيشيءكلمنيجردقد:العضو

لأعطيته.الآنثىءمعي

ثلاثةلناأنتعمانيجب،وشفقتكعطفكلكاشكر:الرئيس

هذا:لطلبنااسباب

كريمة.صفاتمنسجاياكعليهانطوتمااختبار:الأول

الآنمعكوجدلوإذ،المعدنمنخلوكمنالتحقق:والثاني

تكريسكاعادةلوجب،منهشيء

بك.مركلماالاستغاثةصدىبتلبية،لقلبكتذكيرا:والثالث

التمثيلية؟انتهتفهل

علىنأتلم،صابقةوفصول،لاحقةفصولفللتمثيليةلا،

الحجرهذاإحضارفقبل،منتصفهامنبدأناهالأننا،ذكرها

فيأدخلقديكون،الرئيسصالةفيللتكرش!الأعمىالغشيم

الغرفة:النهائيللتكرش!كاملاإعدادالإعداده،غرفثلاث

بنضماأنهعلىالعضويقسمحيث،المقدسةالغرفةوهيالأولى

بزادالتزودسرى،الأكراضمنغرضلايالماصونيةللجمعية

الإنسانوخدمة،للماصونيةالتاموالإخلاص،المعرفة

والإنسانية.

http://www.al-maktabeh.com



جيعمنيجردونهحيث،المعرفةغرفةوهيالثانيةوالغرفة

الماسونيةبأهدافويعرفونه،التكرشىاجاصويلبسونه،ملابسه

كذلكوسميت،السوداءالغرفةوهيالثالثةوالنرفة.الكبرى

مظلمةفهي..حقامرعبةكرفةوهي..اسودفيهاماكللأن

وتابوتان:وخناجر،وسيوف،عظميةهياكلوفيهاتماما،

،خالوالآخراصود،بكفنمغطاه،صمعمنجثةفيهتابوت

ويتفكر،ليتذكرتكرلسه،يتمأنبعدالعضوفيهيوضع

مدةالتابوتهذافييمكثاذ،للتحملاستعدادهمدىوليختبر

هذهفيويظهرجمجمتانصدرهوعلى،دامسظلامفي،ساعتين

اصبحأضيءإذاأحمر،مصباحفيهامغارة،تضاءحين،الغرفة

فيوهوالعضو،ويسمع.جهنممنقطعةوكأنها،المغارةمنظر

علىمسجلة،وأفاعوذئابكلابأصوات،هذاقبره

متانةواختبار،ارعابهفيزيادة،اشرطةأواسطوانات

أيصرارالطالبالاولالمرشديلقنالغرفةهذهوفي.اعصابه

الاصراروهذه.ذلكالرئي!منهيطلبحينالاولىالدرجة

هي:

الاصبععقدةعلىبابهامهالعضويضغطباْنوذلك:اللمسةا-

مراتثلاثالمصافحةعندالثاهد

إلىاليمينمنعنقهأماماليسرىيدهيمدبأنوذلك:الاشارة2-

)22(نفسهذبحيحاولوكأنه،اليسار

أسبيرامتولمنةماْخوالأولالئلاثالدرجاتإشاراتاننالماصيرعم(32)

يبرحكيصرلاتنلا:تتزالذينانلانةالممالعلهعالحير(،)المرري

قالالأولىالمولةففيذلكعلالموتوفضل،يحفم،الهيكللنجاءبر

يمكنلا:لهمتالالنانجةالمولةوفي.عتيتطعغلوحتىطلرأبوحلا.لتانبه

إيا.،اعطاؤآيمكنلا:تالانلةالصولةوفيقلبىنزعنملوحتىإبا.،إعطاؤآ

سطرصن.جيصطرتملوحتى
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بالتهجئةالاثنانيتناوبهاانويجببوعز.كلمةالعبور:3-

معا.ينطقانهاثم،حرفبعدحرفا

.سنوا!)23(ثلاث:العمر4-

.خاصبثكلوتخطى،ثلاثا:الخطوات5-

ايضا.ثلاثا:الطرقات6-

إلىاخذ،بنجاحالسوداءالغرفةاختبارالعضواجتازفإذا

لهفيقول،الرئيساماميركعأنيؤمرحيث،الاجتماعغرفة

..هامسبصوت

وبقى،عظيمينخطرينمن،الاخايها،نجوتلقد:الرئيس

)34محياتكفينغسآخرإلىتحذرهانعليكيتعينثالثخطر

والخنق.،بالسلاحالطعن:هامنه!انجوتاللذانفالخطران

بابدخولكعندصدركإلىموجهأالخنجرهذاكانفلقد

إذن،نيةموءمنكبداولوعنقكفيالحبلوكان،الهيكل

3(.)ْ!ثنقاوبالحبل،طعنابالخنجرنفسكإلىلسعيت

الرمزيةالماسونيةلرجاتمنلرجةلكلانذكرهمجدرومما

،اللمساتفيهاتختلف،بهاخاصةاصاراوالثلاثينالثلاث

،والخطوات،والأعمار،العبوروكلمات،والاشارات

وإغراقإلهاءوبقصد،التامةللسريةضمانا..والطرقات

علىوتروضهم،غرورهمترضي،زائفةترهاتفيالاعضاء

بلابهمايأمروكمفينفذون!الكراميهوذاابناءمناصيادهمطاعة

)23(

)2،(

)25(

ذاغاالدرجةعلىيدلثرجةكلنيالرمزىالحمر

الدىبالر،الحضوباحإذا،الموتهوهناالرئيىإيىلثرالذىالثالثالخطر

الكرلىعندكمانهعلىاتم

.36ص،الزعطعليمحد.د،نيةالماصحققة
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الوخيمةالعواقبالىالنظروبدونمناثةبدونIشرطولاتيد

صمفيالعضوترقىكلماانهويلاحظ،أعالهمعلالمزتبة

،جديدةتلموديةتوراتيةحقناتأعطيكلما،الرمريةالماسونية

فيعليهاويق!مالتوراةيحزمانعلىوتروضه،التهودمنتقربه

بدورهيتعهدثمومن،مذهبهاودينهكانمهما،المطاففهاية

بعدوحمايتها،ا!رائيلدولةوقيام،الهيكلبناءعلىللعمل

دينه.أوجنيتهكانتمهما،تيامها

مركزباختلافتختلفاخرىإليثرجةمنالزقيان

للعثميرةقدمهالذيالاستغلالمنورصيده،الطالب

ثرجةإلىترقىلوفمايقدمأنمنهيتوقعوما،الماسونية

بيدهووانما،معينةلضوابطيخضعلاوالزقي.أعلى

يزقىفقديشاء..عمنويمنعهلاء،منيمنحهالرئيس

عدةيراوحمكانهفيقديمعضوويبقى،حديثعضو

،العشيرةفيمكثهطيلةهذهثرجتهيبرحلاوقد،سنوات

فيمشكوكلأنهاوالذكر،يستحقمالهايقدململأنهإما

لصثيرته.وولائهاخلاصه

الوتتفييأتي،جديدةلرجةإلىالعضويزقىوحين

اصرارويلقنه،المحفلخارجالأولالمرشدفيستقبله،المعين

التيالقديمةالدرجةنظامبحسبويدخله،الجديدةالدرجة

أعضاءالرئيسيأمروعندئذ.نظامهاويعرفيعرفها،

درجةاصرارعلىيطلعواكيلا،بالانصرافالقدامىالدرجة

بعد.يبلغوهالم
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منثرجا)26(كلاصارلذكرهناالمجاليتسعولا

بعضذكرمنبدلاهأنإلا،والثلاثينالثلاثالدرجات

حدأيإلىالقارىءليتبينبعضها،علىالهامةالملاحظات

وفيوالتلمود،التوراةترهاتفياعضاءهاالماصونيةأكرقت

الثانيةالدرجةعبورفكلمة..الحاقدةاليهوديةأهداف

بينالعضويقفالثالثةالدرجةتكريسوفي.جكين

بيدهجسمهيشمطرأنمحاولا،اليصىيدهمسبلاالعمودين

مطارقوبأيديهمبهوالمنبهانالرئيسمجيطبيما،اليمنى

نايرفضوهو،أبيفحيراممقتلجيعايمثلواكيوذلك

كِددونه،الثلاثةقتلتهبهأحاطعندما،الهيكلبسريبوح

يذوق،مفتعلةومناحةصبيانيةحركاتوبعد،بالموت

هذهاصارلهتكشف37(،الدفنمرارةفيهاالعضو

فستروا،ممزقةحيرامجثةوجدواأنهمزعموالقد.الدرجة

محطما،الرأسوجدواأنهموزعموا،بأيديهموجوههم

الاصد،بقبضةرفعهحاولواأنهموزعموا.جباههمفلطموا

الدرجة،هذهكلمةهيبناكوماك.بناكماك:فنادوا

الثامنةالدرجةوفي.طوبالقيانفهيمرورهاكلمةأما

الصليبدرجةأو،حكيمفارسدرجةوهي،عثرة

كلمةوتتكرر،والانجيلالقرآنيتوارى)38(،الوردي

الماصنجةحغيقةكتابيراجعالدرجاتبمفىتكرصاصارمعرفةمنلمزلد)36(

،38-،ص،الزعبىعليكلدللدكترر

ويتى.الودا.النرفةفي!نزنيانبوتبرععنم،نابوتفيالحذويوفع()37

منه.صطلبماتبولعلنفانجهايروصطعاتعدالحالةمد.محلى

(TA)فيللرمادفراالعذو،يقلد.الذيالوردىالوشاحعلصيبيوضعحث

!محانلهجمقالوساحهذاوحاكل،والانجلالترآنلاخفاهوتغية،اليون

.رمزىمحفلرنجى
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الارضشعوبجيعمن؟3.ممنالانتقا..انتقاماي،نيكام

حدعلى،الهيكلوخراباليهود،ثتاتفيتشبواالذي

أعداءمنالانتقامهولذلكتفيرهمانولواليهود،تقدير

يقاتللا:عبارةعلالدرجةهذهنيويركز.الإنسانية

لهذهالحكيمالفارستكرش!وعندآخر.ماصونياالماسوئي

هذاويق!م.الظمعلىانتصرنا،معاالحضورير،الدرجة

علىأو،والمنقلةالفرجارعلىأو،التوراةعلالفارس

وهيالثلاثون،الدرجةأما.الحالواتعمجسب،)93(السيف

وفي3(،)ْأدونايفيهاالسركلمةفإن،تدوضفارسلرجة

صلحاذلكويعنيأربعا،الأعضاءيصفقاللرجةهذه

علىاليهودانتصاربعد،العالمصلح3منصلحداثما..

ولوداود،نسلمنبملكدكتاتورياحكماوحكمه،العالم

وانتفءالعالميالسلامإحلالهولذلكتفسيرهمأن

منصةعلىتكونالدرجةلهذهالتكري!واثناء،الحروب

الدين،:رجالمنالانتقامالىلير،جاجمثلاثالرئيس

الخامس،كليرنسالبابابجاجمالمتمثلة،والعم،والسياسة

فونثلهمالفرنيوالمستشارفرنسا،ملكالجميلوفيليب

وصتتوا،اليهوديةالهيكلجعيةضربواالذيننوكازى،

وهيوالثلاثينالحاديةالدرجةوفي.ام307صنة،اعضاءها

الاثنيالاسباطأيعماءالعضويعرف،الاعلىالفارسلرجة

،والثلاثونالثالثةاللإرجةوأما.لهمالولاءعلىويق!معثر،

)92

)03

.06ص،الزمبىمحليعد.د،الراهزالماصيخة

وهوممرمنخروجهمتبلالمصريينعناصائلنراخذ.إله31موأ،،ناى

عدهم.الضإلهثل
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الهرمقمةالعضويبلغحيث،الأعظمالاستاذثرجةوهي

أبيف،الروكلمة،3(اهيلاسلافيالإشارةفإن،الرمزي

نيكام،ادونايالمروروكلمة،دمويالتعارفوكلمة

11والطرقات،أدوناىبيمبيكابيكاالممَدصةوالكلمة

عند،العظامالايماتذةيلبسالدرجةهذهوفي.طرقة

تماماالحاخامينجلابيبثبهصوداء،جلابيب،التكرشى

بينهيحدث،الدرجةهذهق!مالاعظمالاستاذيق!مانوبعد

التالي:الحواركرسهالذىالرئيسوبين

أقسمت3ماذاعلى:الرئيس

.التوراةعلى:العضو

؟صواهبكتابعلمتهل:الرئيس

الإيمانعنخارجةلشرذمةوقرآنإنجيلهناك،نعمالعضو:

والبث!رية.

بهما؟تؤمنهل:الرئيس

أنزلالذيالصحيحالكتاب،فقطبالتوراةاؤمنالعضو:

لعقيدتنا.لدودانفعدوانومحدالميحاما..موصىعلى

؟والإصلامبالمسيحيةرأيكما:الرئيس

أخذوالمسم،التوراةمنتعاليمهأخذالمسيحيالعضو:

.)32(معاوالإنجيلالتوراةمنتعاليمه

1()r

(re)

،قد،وبلغشلحماننلمنانهويزدونيرذاباصدميلا!حمطنالماصيلتب

الاحزامفائقينالماصالنراءعلفاْوجتضاعةشزلةالمماصنجةلىافردت

ابابااديىيمدونفانهمولهذا.ببركاتهوالنم،ابابااثيىماصتقزيارته

.بويرابيرنو،با!تنداابكلرجابحدالعالمقاثلثةنالماصعاسة

ولدلك.اسماعيلنلمنصماويةرطلةاصيحكلاناتلمود،برأي،يخل

وفي=.الدينرجالعلهبوما،18الدرجةتكرصفيثونالماصنفإن
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؟الفرعامالأصل،أفضلايها:الرنيس

سك.ولا،افضلالأصلالعضو:

،تمثالانالدرجةلهذهالتكرشىاثناء،الهيكلفي)ويبرز

العضوالرئيسيوتفحيث،لهرونوالآخر،لمومىاحدها

ويسأله(،بينهما

؟هذامن:الرئيس

موسى.هذاالعضو:

؟هذاومن:الرئيس

.هرونهذا:العضو

بسواها؟توْمنهل:الرئيس

كلا.العضو:

صواهما.تلعنانعليك،إذن:الرئيس

موصىقدميواقبلومحدا(،المسيحالعضو)يلعنالعضو:

.وهرون

ربك؟من:الرئيس

والمؤيدينايرائيلرقي،وهرونمويمىربالعضو:

ئيل.صالا

ثمومن،يديهالعضوفيقبلالعضو،الرئيسيقبل)وهنا

الإثنيالاسباطاسماءوعليه،الدرجةهذهوشاحيقلده

.(نصهاهذا،ص!ادةويعطيهعثر،

الأعظمالكونمبدعلجد

3الدرجةوفي.اببويةمحلهجرماثون03الحرجة- rكدعلىهجومالرن

لحطةكيرلحطةوكل،باطلةموسضريعةفيشريحةفكلا..معاوالمح

.امتصهئلاسر
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..الأكبرالمحنل

الساميالمجلس

الفأئقالأخعلىنصادق..للمحفلالاعظمالآمرنحن

،السريالاستاذلرجاتفيقانونياانتظمتد..الاحزام

ناظر،العادلالقاضي،الصادقالسرأمين،الكاملالاصتاذ

الاصتاذ،الجليلالفارس،91منالمنتخبالاصتاذ،العمارة

الأعظم،المقدصةللقبةالمنتخب،الملوكيةالقنطرة،المهندس

فارس،المقدسبيتامير،الحساموصاحب،الشرقفارس

الفارس،الورديالصليبفارس،والغربالث!رق

الفارس،الأعظمالحبر،النظاميةالمحافلمحزم،البروسيافي

الئعبانفارسالمعبد،أمببرأميرالمعبد،رئي!،الملوكي

الأعظمالقائد،الأعظمالايكوصيالاصفر،النحاصي

المفتش،العارفالفارس،الشمسفارس،المقدسللهيكل

العامالمفتضأ،الحاالآمر،الملوكيال!رامير،الفاحص

الأعظم.

...رقمتحت،العامالسجلفياصمهصجلوقد

ونطلب،الأعاظمالإخوانجيعبهنوصيفانناولذلك

رسمية.بصفةواستقباله،بهالاعزافمنهم

33الاعظمالعامالمفتشآالحاالآمر

السرأمينالأعظمالآمرالأعظمالعامالخازن

.)33(الأعظم

درجةالرمزيةالماصونيةفيالأولىالدرجةالماسونيةتعتبر

ا-88918ص،الزعبىعلعدر،الماصفيةحغقة()33
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الحجردرجةالثانيةالدرجةتعتبرأفهاكماالغثي،الحجر

المتين.الحجرلرجةفانهاالثالثةالدرجةأما،المصقول

ك!ا.الزاويةحجرثرجاتا-833منالدرجاتوتعتبر

الصغار،العميانثرجاتا-33منالدرجاتجميعتعتبر

أماالكبار.العمياندرجاتالملوكيةالماصونيةودرجات

الماصونرجالفانهميرونولايرونالذينالمفتحون

الماسونية،للثروقالأكبرالمحفلاعضاء،الكونيون

التنفيذيومجلسهم،عضوا33منالمكونالأعلىبمجلسهم

العالم،ماسونجيعيحركونالذين،عضوا13منالمكون

يضعونوالذينستار،وراءمندماهالحاويمجرككما

!!..الأحداثويوجهون،الخطط

يقفزفإنه،أعظماستاذدرجةإلىالعضويصلوحين

درجةوهي99،درجةإلى،الأعظمالقطببأمرمنها،

ماإذا،الملوكيةللماسونيةمرثحايكونوبذلك،ممفيس

وعملا.قولاالمتهود،حكمفيأصبحأو،فعلاتهود

الرمزية،الماسونيةفيالعضو،انبالذكرجديرهوومما

الدرجاتفيأما،فقطالاولىالئلاثالدرجاتفييكرس

تلقينا،ارالأسيلقنفإنه،18درجةحتىتتلوها،التي

يقفزا8الدرجةفيتكريسهوعندتكرش!.حفلاتبدون

ا-993منالدرجاتتكونوبذلك،03درجةإلىرأسا

فان034،31،3233الدرجاتأما.أيضأبالتلقين

.الامتحانلدخوليتهيأمنتكرشىفيهايكلرسالعضو

تكرشمأالعضوفيهايكرسالتيالدرجاتفانوهكذا
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03،31،32،،1،2،3،18الدرجاتهيرصميا

فقط.بالتلقينأصارهافينالالاْخرىالدرجاتأما33

العضويوقع03-33،منالعلياالأربعالدرجاتوفي

بكتابةالحقلهمبأنالرئيسويهدده،بيضاوينورقتينكل

التيالاسرارالعضوافثىماإذافيهما،يدينهشيءاي

مناصما،بعضتظهرالدرجاتهذهوفي.عليهاائتمنوه

،كاْحشويرش،الفرسمنوبخاصةاليهود،خدموا

..وداريوس،وكورش

:)34(الملوكيالعف!وتكريس-7

رؤساء،ثلاثةللمرشحيمنحهاثرجةالملوكيوالعقد

لأص!اء:الأولىالاحرفوهيخ،ىز،بالحروفلهميرمز

منباليهودعادالذي)3ْ(،الثانيالمنفىأمير،بابلزرو

تائد،ويشوع.م،ق953سنةفلسطينإلىالبابليالسي

منخروجهمبعدفلسطينبهمدخلالذىموسىجيش

التوراةتقرنماكثيراالذي،انبيائهمأحدوحجيمصر،

.ذاودمملكةوقيام،الهيكلببناءاسمه

اليهودعلىمقصوراالسابقنيكانالملوكيوالعقد

وحتى،العيونفيللرمادنرامؤخرا،رئيأنهإلا،انفسهم

بعضإليهضمالأكيار،منعملائهممناليهوديس!تفيد

)3،(

(ro)

46-48ص،الزعيمحليكد.د،الماصنيةحققة

ا-54146عى،النمراوىميطامبن،اسرافيأكزلهذا

باول،صبهمعادباوروند،مصر،صنبهمعادسس:منفىأصاهئلاثةليهو

j-مكلان.كلمنبهمعادتزل
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لهميقدمواانيستطيعونأوقدمواممن،الهامةالشخصيات

جلى.خدمات

الهيكلفييرفعالملوكيللعقدالعضوتكريسوعند

الاسباطهؤلاءاعماءوتكونعشر،الاثنيالاْسباطأعلام

التكريس،حضروامنيتقلدهاالتيالأوشحةعلىمكتوبة

بنيلعشائرالتوراةلزتيبط!بقاومرتبة،بالعبريةمكتوبة

سيناء،فيالعهدخيمةحولموصىرتبهاكااصائيل،

.التوراةتزعمكما،الشهادةولوحيالعهدتابوتلحماية

كلهاالتكرش!فيتظهرالتيوالنياشينالأو!عمةفانوكذلك

العبادةاثناءكنائسهمفياليهوديستخدمهالذيالطرازمن

العامة.والمناصباتالأعيادوني

القدمين،حافي،العيينمعصوبلتكريسهالطالبيدخل

فيحبلإلىثدودا،والركبتينوالصدرالذراعينمكثوف

إلىللتكرش!معذأغشما،حجراعادقدوكأنه،عنقه

كائلاثا،المعلومالطوافوبعد..الأولىالرمزيةالدرجة

بالزيت،رأصهالرئشىيمسحالاْولى،الرمزيةالدرجةفي

فيجثاكا،ركبتيهعلىالرئشىأمامالعضومجثووبعده

كانتالذي،الملوكيالعقدقسميق!محتى،الأولىالدرجة

حيرامبموتضاعتدأنهالرمزيينلعميانهاالمايمونيةتزعم

)36(ه

العضومسامععلىالرئيسيلقيذلكوبعد.بيف

اكرسا،هيرالوسوالامبراطورآ!(ح!اماي)أبيوحراموذمهاالر!زهذ.)36(

الرمزينلاعذائاالماصيخةزعتواتضلبلم37صنة،الحيةالتؤإماه!هماكد

عللتحلوذمها،لحمانالملكوضعمنهييلقوناكانواالقارالاصباْن

رضما-،يكلهبافي(الصوريحصراماي)أيفيرامبمتلضاعتاقطارالاص

؟،
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تردداوالعضوقصرماإذابالموتبالتهديدمقرونةوصايا

نأوبعد.اعزاضأومناقشةبدون،بهيؤمرماتنفيذفي

عينيه،عنالعصابةترفعأيضا،القديمالعهدالعضويقبل

مظلماقبراينزلثم،التكوينسفرمنالأولالمقطعيختلو

العهدحاملامنهذلكبعدويخرجوركبتيهكفيهعلىحبوا

والعدد،،الأمثالاصفارمنمعلومةمقاطعمنهليتلو،القديم

)ز(بالحرفلهالمرموزالرئيسيباركهعندهاوزكريا.

ذلكبعدبهفيحيط،والملحوالخمر،،والريت،بالقمح

كدائرةدائرة!ثكلعلىالأعضاءوكبارالثلاثةالرؤصاء

العقددرجةباصارفازقديكونوبذلك،الأيباط

،سلمانهيكلأمام،ركبتيهعلىفيجثوهذه،الملوكي

اسئلةعلىمنهايجيب،مكتوبةاجوبةورقةوبيده

)37(.الرئيس

فيترغبونأنكمبلغناقدممىالأجانبايها:الرئيس

جئتم؟اينفمن..مشاركتنا

بابل.منجئناالعضو:

؟تريدونوماذا:الرئيس

أورشليمهيكلبناءعلىعازمونبأنكمسمعنالماالعضو:

لكم،مساعدتناقبولنسألكمأتينا،اصائيلبنيلإله،ثانية

حكمنيأويهودباالعضواصحأنوبحد،الانأما،الضانمهارالاصتكف-

مرةلأولويعرف،لهتكفالمزعومةالأسرارفإن،للتضيلداعيفلا،المتهو

وإنما،جمرنونI,1.'،ضائعةارالاص،وادأيفحيرامفيرهوأبيوحيرامأن

منتلقا.عمنتلقر.،هيرالوصوالامبراطورأبيرحراموضعمنذلككان

.السماهوحي

.41.أ-37عىطحيمةبدالرحنسابر،وفييةوالد!يونيةالماصيخة(37)
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.)38(.الجليلالمثرو،هذافي

نخبرآانهذاالماصكمفيننظرانيلزمناقبل:الرئيس

..المقدسالعملهذافييشتغلانلأجنييمكنلابانه

أ!م.مننعرفأنيلزمولذلك

.وعشائرآقبائلكممنإخوةنحنالعضو:

كانحينمافرواالذينالجبناءأولئكمنأنتمهل:الرئيس

تركهمالذينمناوالحصار،تحتالمقدصةوالمدينةالهيكل

؟الأرضلحراثةبابلحراس

ممنأو،الفارينالجبناءأولئكمننكونانحاصاالعضو:

ذو!منفئةنحنإنماالاْرض،لحراثةبابلحراستركهم

الاحبارصلالةمن..والنسبالحسبذويمنالثرف،

ايهانحن..ويعقوبواسحقابراهيمابناءومن،والملوك

خطاياهملأجلالذين،وحكامهيهوذانسلمن،الافاضل

الأعر،إلى،يهوباكيمملكهممع،ميقواقدالشعبوآلام

ملك،الكلدافيبختنصرجيشقائد،نبوزردانيدءلى

إرمياانبأنالقدسنة)93(سبعينهناكمكثواحيث،بابل

نبنيأنوأمرنا،الأرضممالكسنعطىذلكبعدانناالني

بصدقولعلمنا"(،اصائيل)ْبنيإلهبيت،اورفليمفيبيتنا

نسلكلةاصافيدولةلقامرمزهولىانما،ذاتهحدنيمتصودالىايكلنجا.(38)

.الميحادارفىإلالمنفىمن%لبهودوعؤ،أبو

ضةإل..مق586ضةمن،صة47صىالبابليالبىزاليهويمكلثلم)93(

ايرادالهقانقنيالدقةوتحرىالالفاظ!ديدن!الدتةعدمترىهذاومن..مق953

على،الهيكللنيإلاتقللاالبادةبانيزعموناليودوجدالميحجماهحين)04(

الزعم،مذالهمالمحفصححيخهيكلنالذيمكلنهاى،الرببيتانهاطص

،مكانكلنيعبادتهتجوزوبذلك!ومكلانزمانكلفيموجواللهبان،تال

فحقدوا،اليهوحياةزالهيكللدورالميحاشو!ذا.بتهموبتكلوان

وحاربر.عبهلذلك
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الحميد،المشروعذلكفيمساعدتنانقدمأتيناالموعد،هذا

بأنناأ!االذيوطننا،ارضنيبالاقامةلناالمماحطالبين

الآبدين.ابد،وسكينةهدوءفيفيهسنسكن

زروبابلأالأولالرئيسأمركبماذا:الرئيس

إلىأصغيوان،الملوكيالعقدنيأئحدرأنامرنيالعضو:

دائما.أتذكرهوان،حجيالنيكتابمنقسم

لي.تذكرهانارجوك:الرئيس

من،حجيسفرمنالثانيالفصلبقراءةالعضو)ي!أ

إلى:يصلحتى،التوراةفيمذكورهوكا1-9،الق!م

الطءسأزلزلقليلعمافإنيالجنود،ربقالهكذا

هذاوأملاْ،الأممجيعوأزلزل،واليبسوالبحروالأرض

الذهب.ولي،الفضةلي:الجنودربقال.مجداالبيت

يستعملواانالملوكيالعقدرفقاءاستحسنلماذا:الرئيس

؟والمحارةالسيف

حينالأحرارلشجاعةتذكاراذلكاستحسنواالعضو:

فيوالمحارات،الثانيالهيكلبناءإعادةفييشتغلونكانوا

اشعدادعلىدوماليكونوا،جوانبهمعلىوالسيوف،ايديهم

الأعداء،هاجهمإذا،المقدسوالمعبدالمدينةعنللدفاع

مدىعلىتلوبنا،فيتأثيرهيزاللالرصألنابذلكفزكوا

.والعصورالدهور

13المزمورالعضويتلوذلك)وبعد iداودمزاميرمن

:(نصهوهذا

وقفتلقد.تنطلقالرببيتإلىبالقائلينفرحت
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إلىاسماءذاتملتئمةكمدينةالمبنيةاورصليمبابفياتدامنا

شهادتهحسبعلى،الربأسباط،الاسباطصعدتهناك

عروشنصبتهناك.الربلاسميعترفوالكي،لاصائيل

لأورثليم.السلامإسالوا.داوودإلهعروض،للحكم

والسعادة،اصواركفيالسلامليكن.مجبونكالذينليصعد

.)41(إلهناالرببيتلأجل،حضوركفي

العقدلغرفةالدخولعندنحالبغيركنتلماذا:الرئيس

؟سلمانلهيكلترمزالتي،الملوكي

منويشوعموسىبهأمرالذياللهأمرإلىرمزاالعضو:

.بعده

الدرجة؟هذهفياربعاالطرقاتعددلماذا:الرئيس

الماصونيةالدرجاتاسالملوكيالعقدكانلماالعضو:

له:موافقةالأعدادأكزهواربعةفالعدد،وقممها

والرفيق.،والأستاذ،والشغال،المبتدىء

(سليمانخاتميمثلوصامللعضو)يقدم

هذابعنايتكإلحظ،اسائيلبنيإله،إلهنايا:الرئيس

لعبادتك.سيخصصالذيالبيت

ثلاثا،الأمانة؟!لمةبترديدالجلسةالرئيسيختمثم

معا.التواليعلىوراءهالأعضاءفيرددها

وماcوزبدتهاالماسونيةقلبهيالملوكيةوالماصونية

همأعضاءهالأن،لهاوإعداداستعدادإلاالرمزيةالماصونية

فيويتحكمون،العالمفيالكبرىالأحداثيوجهونالذين

عبدالرحمنمابر،والِوعية،الصه!يويخةيخةالماصكتا!فيكاملاالمزمورلص(41

14ا-.37عى،طعيمه

ه،
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وأمراء،،جهورياتورؤصاء،ملوكفمنهم..مصائره

باءدأوءعلماركباو،ءوزعما،بحزااءورؤيما،ءووزرا

الوصلحلقةأنهاخطرهافييزيدومماالخ..وفنانين

المحافلجغوبينالكونيالماصونيالمحفلبينالوحيدة

الرمزية.

بلغمه!اماصوني،محفلايلرئيسيسمحولاهذا،

منيتأكدأنبعدإلاالجلسةبافتتاح،ومنزلتهحجمه

فيالأجمضاءوأن،الإغلاقمحكمالباببأنالداخليالحارس

جميعبأنالمنبهينمنيتأكدأنوبعد،حصينحصن

فيهموليسالأحرار،البنائينمنهمالحاضرينالأعضاه

دخيل.

ورنينبطنينجلساتهممنجلسةكليفتتحونوالماصون

منبهيقومونماعلىالاْهميةصفةلإضفاء،وجلبة

منمفرغةوعبارات،مبهمةالفاظمنيرددونوماسخافات

ل+الانتهاء،علىالجلسةاوشكتمااذاحتىمعانيها.

علينا،ينيرالذيالنورإن،ايإخوانايها:عادةالرئيس

واجباتناعظمةاعيننانصبفلنضع،كلهالعالمينيرانيجب

الإخلاصيردد:ثمبها.نقومانعاتقناعلىاخذناالتي

وعند.قالماوراءهالحضوردفيرد..يجمعناواللهرائدنا،

علىمحافظين،بأمانفلننصرف:الرئيسيقولالجلسةاختتام

يرددالخروجوقبيل.باللهمعتصمين،الخيانةمجتنبين،الكمان

ثلاثا.:الامانة،الامانة،الامانة:معاالجميع

فيالمايمونيرددهاماكثيراالتيالأماتةهذههيفا

محانلهم؟
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والاصيانتها،علىيقسمونالتيالاسرارهيوما

والفضيحة؟للقلَتعرضوا

وصيانتها،اصائيلوقيام،الهيكللبناءالعملأمانةإنها

..يهوذاابناءمجدعلىوالعمل

ابناءامريفتضحلاحتى،صهيونحكماءاصراروإنها

..ويلاحقوافيضطهدوا،صهيون

درجة،18للدرجةتكريسهفيالعضويقسمالا

بعد،التوراةعلى(،الورديالصليب)درجةالحكيمالفارس

القسم:هذا،الدرجةهذهفيوالإنجيلالقرآن،يتوارىان

الروابطجيعأقطعبأنلح()3الأعظمالكونبمهندسأقم"

وكل،والدنياالدينوقادة،للأقاربتثدنيالتيوالصلات

وأخيرا،أولا،ارتبطحتىسابقا،بالطاعةلهحلفتمن

ولا،عغوأدافع،الماسونبإخوافي،شرطأوقيدوبدون

!؟"منكراواتوا،قاتلوفيلوحتىأقاتلهم

اوراقمجملانقبل،المودةصفيرالعضويقمألا

بعثالتيالبلادفي،الماصونالمسئولينكبارلمقابلةاعماده

علىبدياضعوأناوأتعهد،،اقم":الق!مهذااليها،

والأخير،الأولالك!أببهاآمنتالتي،المقدسةالتوراة

تجلالذيالنورمجلالواقسمكتاببعدهولاقبلهلاالذي

أقومأن،وهرونموسىوجهفيوسطعالطور،جبلعلى

عرلزا،،تويا،ففورا،رحما،رحما،.بمناتهاللهتعرفكلهاالما،يةالادسار42(

كل!ةلاْن،وشركباللهكنرفدلك.ثلااندتكمهةمهةلهتعرفولا

الكلور!هد!ةنيثاركونهالدينالحظماءمندونهمىفوقهاصتمنىأعظم

رعمه!حدعلىوتدبيرهصنعةوإحكام

47
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مننفسآخرحتىوأعمل،إليوكلتالتيالمهماتمجميع

دولةبناهصبيلفي،دميمنقطرةآخروابذل،عمري

وأن،العالمكلالاقداسنورستنصرالتي،الكبر!مويصى

المقدصة،صهيونامة،أمتناأعداءمنالانتقامعلىأعمل

فرضهاالتيالأخرىالعقائدجيعهدمأجلمناعملوأن

كزاةكلاليفبهذاأتحدىوأن،الأممعلىالغاصبون

!؟أالمقدسيناجدادي

لنتبينتعليقاوتفسيرإلىيحتاجالكلامهذامثلفهل

عقائدهممنتحررواومن،وأممهماصرهممنتحللوامنان

يهودا،اصبحواقدالأكيار،من،وعهودهمووعودهم

الضلالفيانفهماليهودمناكزيهوديتهمفيمغرقين

يتسنمونهؤلاءمثلانعجباعجبنايزيدومما.والتضليل

وان،والعالميالمحليالمستويينعلىوالرتبالمناصباعلى

لا،وبيدهم..وارتحلحلايمابالبنانإليهيشارمنفيهم

السمقضاياومنها،القراراتاخطرإصدار،كيرهمبيد

ويطيع،ويخضعيليأنالثعبمنيطلبثم..والحرب

وعمى.تمردإذالهفالويلوالا
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-3

-5

-6

-7

-8

الثانبالفمل

الميزانفيالماسونية

لغازأوورموزرساا

سونية؟لمااتريدذاما

الخفيةالقوةاصاليبمن

والإسلاماليهودية

والمسيحيةاليهودية

المسيحدممناليهودتبرئة

وتلاميذهحزقيال

التهويدبرنامج

تستيقظضمائر

بيلدربيرغ-
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:زلغاوأرساأ-ا

فيالمستخدمةوالرموزوالحركاتالألفاظمنلكل

المعنىهو،النفسإلىمحببإنسانيمعنى:معنياناسونيةالم

ومعنىوالكبار،الصغارعميانهاعلىالماسونيةتطرحهالذي

فيالماسونيةبهتحتفظالذيالمعنىهو،الغرضخبيث

المحفلأسواروراءوأحبارها،وكهنتهاحاخاماتهاصدور

أنهإلا،يلمانلهيكليرمزالماسونيفالمحفل)1(.الكوني

التي،والشمعدانات.للكونرمزباْنهالماسونلعميانبفسر

الهيكل،ل!ثمعداناتترمزالسادصةالدرجةتكريسفيتظهر

ثم،اليبوسيينمن).jدااشتراهالذيللبيدريرمزوالمذبح

الذيالفطيروخبز،هيكلهعليهوبنى،مذبحإلىأحاله

المذكورالفطيرلخبزيرمز18الدرجةفيالفائزونيتناوله

فزمزالرئيسمنضدةأما.الخروجصفرمن37الفصلفي

للحكومةربزأنهاعلىللعميانوتفسر،سلمانعرشأإلى

الذيللنوريرمزالرئيسخلفيضاءالذىوالنور.الفاضلة

النورلعمودوكذلكالطور،جبلعلىوهولموسىظهر

مصر،منخروجهمعندليلاْ،اصائيلبنيرافقالذي

والمطرقة.والعقلوالعمالمعرفةنورأنهعلىيفسرولكن

المطرقةإلىترمزالجلساتإدارةفيالرئيسيستخدمهاالق

أنهاعلىوتفسر،المسيحصلبعندالمساميربهادتتالتي

التيالمآزرإلىترمزفإنهاالمآزرأما.والطاعةالنظامرمز

وتفسر،بنائهإعادةأوبنائهعندالهيكلبناةيلبسهاكان

-rAص،الزعيعلكلد.د،الماصيخةحغغة(ا rr

7،الزعيعل!مد.د"الصاهؤالماصنية 6-3 7 e.
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المجتمعصوءاتعهمتحجبحجبأنهاعلىللاْعضاء

يحملهاكانالتيالسيوفإلىترمزوالسيوف.وضلاله

بناءإعادةعنداليبوصيينمنأنفسهمعنللدفاعاليهود

عالمإيجادصبيلللجهاد،فيوسيلةأنهاعلى،وتفسرالهيكل

بهاي!تقلدالتي،والأوسحهوالأوممةالقلائدأما.أفضل

القلائدصوىفليستالماسون،كباربهاويتشحويحملها

جاءكما،صلمانيستخدمهاكانالتيوالاْوسحةوالاْوصمة

إلىترمزالمحفلفيتضاءالتيالسبعةوالأنوار.التوراةفي

قدكانالهيكلأناليهوديزعمالتيالسعالسنوات

تكونلاالجلسةأنعلىللأعضاءوتفسر،بنائهفياستغرقها

عصاإلىترمزالمرسدوعصا.منهمسبعةبتواجدإلاقانونية

هرونعصاإلىأو،فرعونصحرةعمىلقفتالتيموسى

جاءكمالوزاً،أثمرتلحظاتوبعدسيناء،فيزرعهاالتي

الهندصةأدواتفإنوكذلك.العددصفرمن17فصلفي

التيوالمجرفةكالفاْسالبناءوأدواتوالفرجار،كالزاوية

نأإلا،الهيكلبناءأدواتإلىترمز،المحفلفيتظهر

الفرجارويفسرالأعال،لاستقامةأنهاعلىتفسرالزاوية

الفأسأنكما،المحبةدائرةإلىالجميعلفمرمزأنهعلى

الذي،وماجبليم.)3(بالدينونةالأعضاءيذكرانوالمجرفة

خشبمنهقطعالذي،لبنانجبلإلا،المحافلفييتردد

عموداوما.الماصونيةفيلبنانرتبةلثروإليه،الهيكل

كدهموالمقابفالثوابالأضر(اليوم)يالديخويؤفرنلا،مامكوجه،اليهو(2)

نتل.ديخوطن

الذينالأرف!صحوبجغإدانةبايفرن،فإنمابالديخرنةيذكريهودوحين

زعمهم.حدمل،وستاخمجيهمقنيوا
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الماصوفي،المحفلفيالمحرابيمثلاناللذان،بوعزوجكين

إلا،اسائيلدولةوتيام،الهيكلبناءلإعادةرمزصى

رافقااللذانوالضبابالنورعموداأنهماعلىيفسرانأنهما

لهميظهركانالأولمصر:منخروجهمعندأسائيلبني

عنليخفيهمنهاراًيظهركانوالثاني،طريقهملينيرليلاْ

ء(r).ء

33،درجتيتاخذالتيوالمظلة.وجنودهدرعوناعين

فينراهاالتيداود،مظلةهيالتكرشىدرجاتمن24

سنوياً،اليهودبهيحتفلالذي(عيدالعرائش)المظلاتعيد

..العرائثىهذهمثلفينصبون

داود،والدجديسيبوعز،أنبالذكرجديرهوومما

الكنعانية،أريحاجاصشة،راحابابنأنهذكرناالذي

والذيبيتها،فيخبأتهااللذينالجاموسينأحدوسلمون

بوعز..نونبنيشوعزوجهاموتبعدتزوجهاقدكان

فيالمعروفالسفرصاحبة،الموآبيةراعوثزوجهوهذا

4(المنتظرمسيحهمبأناليهودويعتقدباسمها..التوراة

مملكةملوكآخرفهو،جكينأمابوعز.نسلمنشكون

يقتلهأنقبلعينيهوسملنبوخذنصر،أسهالذي،يهوذا

الذي2حرفأما.البابليالسيإلىطريقهمفيواليهود

يرمزفانه31الدرجةتكرشىفيألرئيس،خلفيظهر

للمجوسيزعمونأنهمإلا،زروبابل،الثانيالمنفىلأمير

.341ص،طيمهعدالرصصابر،عةوافيوالمبنيةالماصنية(3)

مورمذا،نحاحابهولدت،زايخةوامة،دجالمرمبنالمحأناليوريمتقد(4)

بماءويعمد،بالمحيؤمنالذيفاليهودى.يةوالهرالميجةبيرالاط!الفرق

أولجكونانظرليهردوميحمذا.تلقائهبمررةمجيايمحالمماد،

.يزعمونكا،ظهورهفدفياكللكلةعرشعلمجلسملك
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.5(لزرادشتيرمزبانه

خسةذينجمسدكلعلىشعار،الرئيسكرسيوفوق

،صورةوفيه،خافتخفيبنورخلفهمنيضاه،رؤوس

الساطع.الثرقكوكبويسموكا،الشرقجهةإلىيجعلونها

إلىرمز،الملوكيةالماصونيةعرففيهو،الشعاروهذا

بالفعل،الهيكلصورةهيفيهالتيوالصورة،صلمانهيكل

المعرفةنوربأنهلهؤلاءيفسرأنهإلااليهود)6(،يتخيلهكما

برمز،للتكرشىحافيآبهيؤتىحين،والطالب.الإنسانية

نأعلىذلكويفسر،يالمقدس3بالوانعليهمو!خلعإلى

نأبعد،أمهولدتهكيومطاهرأ،تقيأأصحقدالطالب

الماصونية.الصثيرةفيالدخولعلىوافق

بدرجةالم!ماة،الملوكيةالماصونيةدرجاتإحدىوفي

وهذه.حولهملتفةأفعىعليهعموديرفع،النحاسيةالأفعى

ابتلواحين،تومهمعمويعىقصةإلىتثير،توراتيةإثارة

على،موصىلهمفوضعسيناء،فيلهمفاعي9ابظهور

إلىونظرحيةلدكتهمنكلوكان،نحاسيةحية،رابية

الأفعىجاءتهناومن.يموتولايحيا،النحاسيةالحية

الماسونية،صورتهاكماالتي،الماصونيةرمز،النحامية

)5(

)6(

الحقيتةأساصفونها،بينالوئينتقبللابأغاامضائهالمنارالماصيخةتزعم

أفرافها،خدمةنيهمتو3صكلشهمتتلأنماإذ،ذلكمنالعكلىعلفإغا

أخر.سْ.أيعنالنظربغفى

مو!نمبماالقاثهادةيخمةسكلعلنجاكانلح!نيكللأنالي!وديزعم

علنجاكانايكلأنايفاْ،يزصون.الثادةلوحميفي!لجبجناء،نط

المبدينعلهاافيالأرضماحمةبمغدارأىفداناْ،03ماخهاأرفى

التامة.وبخةوالأتصالصغؤ
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يلتفجسمهاوبقيةرأسهاأخذثم،القدسنيذيلهاوضعت

وتدميرأ،خراباًفيهيعملتسع،مراحلفي،العالمحول

نأبعدإلايعودولن..الذيلإلىثانيةالرأسيعودحتى

فيهيتفشىأنوبعد،كاملانودمارخرابالعالميعم

حروبعقب..والأوبئةالأمراضفيهوتتفثصى،الجوع

المنتظراليهودمسيحيظهروعندها.سنينسبعتدوممدمرة

إلىإرهابيأ،دكتاتورياْحكماالعالموبحكمبالقوةليعيد،

عليها،يهوذامملكةتقوموبذلك.وسلامهوهدوءهأمنهالعالم

اسرائيل،رفيأنبياهةنبوهبذلكوتتحقق،داودنسلمنملك

يرمزالنحاسيةالأفعىرأسفإن،والحقيقة.يزعمونكما

يتبعالذي،اليهودىللثعبيرمزوجسمها،اعرائيللحكما+

يتكررولذلك.بالذنبالرأسيلتقيحتىصار،أنىالرأس

كادا3بالذنبالرأسالتقىهل:الدرجةهذهتكرش!في

..وهكذا،سيلتميان..يلتقياأن

منرأسأالرمزيونالماسونيقطعالدرجاتإحدىوفي

رأسداودقطعإلىحقيقةبهويرمزون،مطاطأوجبس

القائدرأسيهوديتوقطع(،الفلسطيني)جلعادجليات

الجهل.رأسبقطعذلكيفرونولكنهم،أليفاناالروماني

إخاء،،حرية:شعاراتهميطرحونحينوالماسون

خدمةفيها،إنسانيةصعاراتأنهاأصاصعلى..مساواة

إنما،وتخلفوقهرظممنفيهتتخبطمماوإنقاذها،للبشرية

منوخروجهم،العملفياليهودحريةالحقيقةفييقصدون

معاليهوديوإخاء،وسخامْمهمجرائمهملممارسةالغيتو
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بغيرهومساواته،عنهوالاضطهادالكراهيةلإبعادالآغيار،

استغلاللهيتسنىحتى،الواجباتفيلا،الحقوقفي

قدكانتالبثريةالمجتمعاتلاْن،واستذلالهمكيار11

طيلةاتجاهها،الثائناليهودصلوكببباليهود،عزلت

هذايفكواأنيودونبذلكفهمالطولل،اليهودتاريخ

تخدم،براقةإنسانيةبشعاراتحولهمالمضروبالحصار

سوىبشىءالغيرعلىتعودولا،ومخططاتهممصالحهم

إليه.يصبونماوتحقيق،يهوذالاْبناءالانصياع

313،3،الاعداد:الماصونيةنيوتتكرر r.العدبرأما

،الأب:الميحيبالثالوثالاستهزاءإلىيرمزفانه3)7(

عددإلىيرمزفانه13العددوأما.القدصوالروح،والإبن

نفسه،المسيحإلىبالإضافةعث!ر،الإثنيالمسيححواري

هم.يقدرونهكا،المسيحعمرإلىيرمزrrوالعدد

لها،توراتيةأصما.كثيرأالماصونيةالمحافلفيويتردد

أدنىالأكيارمنالماصونيعيرفلااليهود،تارلخفيأهمية

نومواتدالأعضاءكانأو،أجدادهموكأنهملها،التفاتة

الذي،عابربنفالجاصميترددمافكثيرأمغناطييأ..

لمويىصنعالذيبسائيلونواح،نسلهمنأنهماليهوديزعم

العبدقاالذىوأوبيلالثمهادة(،)تابوتالعهدتابوت

وحتى..كنعانأرضإلىالبابليالسبىمنزروبابلمع

ضوساتإلبذلككرمزون3فإ،التكرسفي3الحددالماصديذكرصين()7

؟ناعلللمجبينوبفر،نا.والكهوتوالبؤ،الملك:النلائةئبلاص

لل!لمينويفرون!كا.لقدصوالر،ح،والإبن،الاب:إلترمزضدسةرمون

إخا.،،حريئ:نمقعلْغاللعلاه،ينسروكا.الترآنمحد،،اله:نعقأنجاعل
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.جهوديتقومهوإنما،الرمزيينالماسونعند،التقويم

الماسونويسميهالحقيقةنورالتقومهذايسمونواليهود

الرمزية!نورالرمزيون

يكون،الماصونيةالعشيرةفييدخلأنتبل،والماسوني

تزالولا،العينينمعصوبللتكريريقدمولذلك،أعمى

الماسونية،المعرفةنوريرىأنبعدإلاعنهماالغثاوة

للتكريسيقدمولذلكضالأ،ويكون.وألغازهابأسرارها

يصبحأنبعدإلايكتيولاعار،ثبه،القدمينحافي

قذراويكون.الهيكلبناءفيمصقولآأوغشماحجرأ

بالتراب،الكلابمثليتطهرأنبعدإلايطهرفلانجساْ،

يمفلا،وزنىسفاحابنويكون.والزيتوالناروالماء

أبناءزمرةفييدخلأنبعدإلاالنسبحرشريفآ

،وهيرودية،وأستير،وراعوث،وبغث!باعوتامار،،راحاب

..بوباياو،وصالومي،ويهوديت

يدخلأوسفاحابننجسآضالأأعمىيكون!اللهياسبحان

طيبويصبحويتطهرويهتديفيبصر،الماسونيةالعشيرةفي

الأعمىهذااستحالحتىحدثماذا.النسبحرالسيرة

منمحسوبةليستلحظةفي،النسبالدخيلالنجسالضال

وطهارةوهديبصيرةمنإليهصارماإلى،الزمنعمر

؟وشرف

!؟...وباركوه،لهفباركوا،أخومتهودلقد

حافي،العينينمعصوب،الرأسحاصترونهألا

ذيلأالمحفلببابويقف،برصنعنقهإلىمدودأ،القدمين
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يفوهأنيستطيعلاوهو،لبالدخوإلاذنالمرشدلهيلتمس

لسانه؟علىتوضعأنإلا،واحدةبكلمة

المحفل،فيآخرإلىعضومنيساقوهوترونهألا

لا،مغناطيسيأكالمنوم،اللاعبينأرجلتتقاذفهاكرةوكأنه

منهم؟بإشارةإلايتحركولا،إليهبهأوحواماإلايقول

التابوتفيمعهواضجعتمالسوداء،الغرفةمعهدخلتمهل

؟وساعاتساعات،ا!قبرفي

نخثىومصالح،وألقابمناصبأخوآ..تورطلقد

فضيحةأو،سهأفثىهوإنينتظرهموتأو..ضياعها

قيدوبلا،مناقثةبدون،بهيؤمرماينفذلمهوإنتلاحقه

.شرطولا

وافتراء؟كذبهذافهل

يراهاحتىوجههاعنالقناعالماصونيةفلتكشفإذن

هوفهذاالنور..إلىصادتةكانتإنولتخرج،الناس

الأرضهوامسوىالأرضبظلاميحتميفلا..المحك

!يهوذاوأبناء..السامةوالزواحف،الضارةوالحث!رات

لماسونية؟اتريدؤاما-2

جلاْ،ورؤصائهاالشعوبتادةمنيجعلتخطيطالماسونية

بطريق،والبعيدةمنهاالقرلبة،وغاياصهماليهودأهدافيحمل

يحمل،طروادةبحصانتكونماأشبهوهيمباشر.غير

ومآسيحروبأالعالمفييتفجرتمومن،جوفهفياليهود

ومقدصاتقيممنفيهمابكل،العالملهدم،وثورات
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م?،أنقاضهعلىيهوذامملكةلتقوم،ومؤس!ات

وهدم،والأديانالمعتقداتمحاربةفإن،لهذا.فيهوتتحكم

،الحكوماتوإرباكالأص،وتفسيخ،والأوطانالأقوام

كل..الناسبينالفوضىوإشاعة،والرذيلةالجريمةونثر

.الأهدافلتلكوسائلسوىليسكيرهوكثيرذلك

ماغيرأصلفنا،كماالعمياء،لأحجارهاتظهروالماسونية

لها،الكاملوالخضوع،الملطةباحزامتطالبهمفهي..تبطن

على،والعسكريةالسيا!يةالمسائلفيالخوضعليهموتحظر

رافعة،مجتهإنسانيةمهمةهيإنماالماصوفيمهمةأنأساس

يثرعية،بطريقةتاْسستملطةكلنحترم"نحنشعار:

يجتازالعضويكادماولكن.أ)8(بارتياحلهاوتحضع

خضمفينفسهيرىحتى،الأولىالثلاثالرمزيةالدرجات

جععندوريةتقاريريقدمبأنمطالبفهو..السياصة

يعملباْنمطالبهوماك،فيهيعيشالذيالمجتمعأحوال

حدإلىأحياناًتصل،الناصبينمعينهأشياءينثرأو

تأسستولئن.ليالاكتيال)9(والتآمر،،والتجس!،القذف

فإن،الهيكلعلىللمحافظة.م37سنة،الخفيةالقوة

قدوحركات،ونوادٍجيعاتمنأفرزتهوما،الماسونية

الهيكلعلىللمحافظة،الخفيةالقوةلتلكامتدادأتأسست

مجدعلىوالعمل،مهدومأتجديدهعلىوالحرصتائمأ،

والئوعة،والدمويخةالماصيخة05عى،الزعيعليعدهـ..الماصنجةحمتقة()8

.238حا،طمتمبدالرحنصاير

نلا،فاضةبطرقالمحعنتختنيالئ،اوللميةالكلبيرةالحياتسنم()9

وأالماصنجةندبيرش،اكلبالأعمل،ميإ!ا،المخططولاللعلنجهايمرف

نجانما.إصدى

.9

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بأنهاأيضاْالماصونيةوتتظاهر..قيامهاحالوكرتهااصائيل

عميانهاوتطالب،والمعتقداتوالمذاهبالأديانجيعتحترم

وأن،دينهمقواعديتبعواباْنالأمر،بدايةفيالصغار،

بعضيجتازالعضومايكاد،ولكن.الآخرلنأديانيحزموا

ورجالالدينعلىالصولةيرىحتى،الرمزيةالدرجات

ماونبذ،اليهوديالديناتباععلىمكثفاًوتركيزأ،الدين

يختفيأسلفنا،كماع!ثرة،الثامنةالدرجةففي..سواه

وفي.التوراةغيرالميدانفييبقىولا،والإنجيلالقرآن

الموضوعةالأولىالجمجمةأنالعضويدركالثلاثينالدرجة

الخاسى،كليرنسالباباججمةهيإنماالرئيسمنصةعلى

بأميرىكماا(،)ْالكنيسةإلىيرمزيعلوهاالذىالتاجوأن

أثناء،الدمبلونمطليةخناجريستلونالحاضرينأنعينه

إلىمصوبةخناجرهمويرفعون،الدرجةلهذهالتكرش

الجميل،وفليب،الخامسكليرنسجمجمة-الثلاثالجاجم

..نيكام:مرددينيصيحونوهم-نوغازيفونوثلهم

منالتخرجثرجة،والثلاثينالثالثةالدرجةوفي.انتقامأي

يق!مالعضوفإن،الملوكيةالماسونيةإلىالرمزيةالماعونية

والمسيح،محدآولاعنا،وايإنجيلالقرآنثابذأ،التوراةعلى

موسى.نبوةكيربنبوةمعزفوغير

وأتباعهم،الماصنلهاخططالتي،والثوراتالحروبأما

تفكيكوأما.القادمةالفصولفيمفصلأذكرهافسيأتي

Iذلكعنفا!عألوا،الناسبينوالرذيلةالجريمةونثصرر،لأع

.53عى،الزعيعليعد.د،الماصنبةحتتة(01)
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اليهوديملكهاالتيوالنشرالإعلامودور،الصحف

الجنس،،وأفلامالعاريةالصورعنهااصألوا..وأشياعهم

عنهااصألوا..التجميلومستحضراتالأزياء،ودور

..بهاويتاجرونلهايروجونالتيوالمكيفات،المخدرات

الق!ار،ونوادي،الليلعلب،آخرأوليسأخيرأ،واصالوا

يملكونها.التيوالملاكمةالمصارعةوحلبات

أصولهالمستم!!،اليهوديالماسونيالتخطيطأفسدلقد

استصدرأنلدرجة،الغرب،الخمسةالعرششمقرراتمن

لكلاالجنحيالشذوذبإباحةقوانينبرلمانتهمنالغرب

تحلقأنعليا"يجب:مقولتهمبذلكعققين،الجنسين

."عورتهكثمفمنيستحيلاالذيالجيل

النسب!لأحرارفمرحى

هذهبمثلمخدوعاًيزاللامننذكرأنويكفي

صراحةتنصصهيونحكماءبروتوكولاتأنالأضاليل

مملكته،عرشتسنمهحال،يحلسوفيهوذاملكأنعلى

المحافلفيهابما،اليهوديةكيروالمؤساتالجميعاتجيع

منتخلصأأعضائهاجيعيقتلسوفوأنه،الرمردةالصنية

أعلامغيرأعلامأيرىأنيستطيعلالأنه،لهمضايقاتهبم

يعوىعليهفليس..صوتهبجانبصوتآيسمعاو،مملكته

ولابلاجلبةوالتنفيذ،الطاعةسوىللجميعوليسالاْمر،

ضوضاء.

الخفية:القوةأصاليبمن-3

تأسيها،منذالخمه،القوةأصاليباستعرضناولو
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،القوةلتلكمتطورأأصلوبأإلاليستوبناتهاوالماسونية

بمثكلهاأصاليبهم،مارصواقدكانوااليهودبأنلوجدنا

موصىقومفنساءالعصور..أقدممنذحاليأ،المعروف

مصر،منالخروجقبيل،حليهنالمصرباتمناستلفن

البرية،فيأيامثلاثةمدةإليهاحاجةفيأضهنبدعوى

صنعالحليهذهومن.الدينيةالطقوسببعضالقيامبغرض

جاعيواحتيالونصبكذبهو.الذهيالعجلرجالهن

.إذن

أحث!ويرش،قصرفيأصتيرأختهابنةدسومردخاي

،كورشلهفولدتوالإكواء،الإغراءعلىثركاأنبعد

إلىويعيدهم،منهالأخوالهليثأربابلإلىوالدتهدفعتهالذي

حرابحمايةفي،الهيكلبناءإعادةليباشروا،كنعانأرض

.الفرس

.إذنوعمالةتاَمرهو

وابنتها،بيدالثرابكأسلهيرودوسقدمتوهيرودية

المعمدانيوحنارأسلهاليقدم،الأخرىباليدصالومي

طبقعلىحراء،ليلةيقضيأنقبل،السلامعليه()يحيى

الذهب.من

روما،بحرقبوبايااليهوديةزوجتهأغوتهوفيون

قدملقد.يوسيفوسالمث!هوراليهوديالمؤرخمنيتحريض

الخفيةالقوةمنمبعوثأالقدص،منروماإلىيوشفوس

نيرونبهمزجالذينال!يهود،زعاءبعضإخراجفيللتوصط

علىنيرونلتحريضوكذلك،السجنمن،السجنفي
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فيدعوتهانتسرتالذىبول!،القديسمهمةعلىالقضاء

لمطالبنيرونيستجبلمفلما.واسعبشكلروما

وإخراجروما،حرقعلىبوبايامعهذااتفق،يوسيفوس

واتهام،واللهبالدخانوصطصجنهممنالمسجونيناليهود

ونيرون،تحزقروماامنهللتخلصتمهيدأ،بالجنونفيون

ألىأنهإلافعلأ،فنانأنيرونكانلقد."يغنيقيثارهعلى

اليهودفتطوع،الشعبنقمةمنخشةالمدينةمعالمينيرأن

صيدرحلةفينيرونكانبيمالإحراتها،وعملاؤهم

إطفاءعلىللعملصرعأبالر،بذلكعموعندما.خارجها

بعد،متأخرأوصلأنهإلا،إنقاذهيمكنماوإنقاذ،الحرلق

لإيواءمخماتببناءفبالرثىء،كلالنارأكلتأن

الخاصمالهمنلهمبنىثم،المحروقةالمنازلأصحاب

يوسيفوسمنبتحريضاليهود،أشاعلقد.لإيوائهممساكن

اصتجابةالجميلةمديتهأحرقإنمانيرونبأنوبوبايا،

حرقفيهوميروسثعروراءوجردآ،العظمةلجنون

يعيدأن،والجمالللفنعشقهبسببأراد،ولأنه،طروادة

التهمةثاعتوحين.المرلضخيالهلهصورهاكمابناءَها

نيرونأراد،الناسصدقهاأنلدرجة،وذاعتالناسبين

همبأنهمظلماالمسيحيينفأتهم،نفسهعنالتهمةيبعدأن

مفارةنجحتوبذلك.منهمفانتقمأحرتوها،الذين

باتباعونكلاليهود،السجناءهربفقد،يوسيفوس

صنيكا،استاذهبقتلأيضأنيرونبوباياأكرتلقد.بولس

الربا،يحرمقانونياصدارعليهأشارلاْنهإلالسببلا

مصادفةوهل.شايلوكجعمنالمسكينالشعبلتخليص
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:تحرمعلىبشدةجوستنيانالإمبراطورتوانيننصتَان

والتجسس،،المسكراتوتعاطي،والزنى،والرشوةالربا،

هماليهودأنأم..شريفةغيرأكراضفيالنساءواستخدام

ذلكفاضطر،القذرةالحرفهذهمثليحترفونكانواالذين

تثريعات؟منوضعمابخصوصهايشرعأنإلىجوصتنيان

علىالخارجبمظهرإظهارهيحاولواألم..والمسيح

صألوهحين،الرومانحكمعلىللثورةالمحرض،القانون

بيلاطوسبهايطالبهمالتيالباهظةبالضرائبيفعلونماذا

ماأعطوا":عليهمردحينأيديهمفيأشطلقد؟البنطي

،أخرىتهألهلفقواولذلك".لثهلتهومالقيصر،لقيصر

!لمبومن.الصليبإلىوقدموه،بهاسنهدرينهمحاكمه

قبروحاول،كابيفيأندراوسوأخاهروما،فيبولس

نيفاًالوثنيةأشداقفيبمعتنقيهاوألقىمهدها،فيالم!يحية

3قرونوثلاثة

،أعداءهبهواغرى،المدينةفيالنيقتلحاولمن

أرسلهالأحباركعبمهدها؟فيدعوتهلقبر،معهموتحالف

حضرومنهوفتظاهر،المدينةإلىاليمنمنصبأشهدرين

علىيدصونفأخذوا..الإسلامليضربوا،بالإصلاممنهم

بالباطن.الظاهرالقرآنيؤولونأخذواكما،الأحاديثالني

.الإسلامفيالباطنيةالحركاتأسسوضعواالذينوهم

قبل،أخبرهإذعمر،مقتلوراءكانمذاالأحباركعب

قريب،عماسيقتللاْنه،حذرهيأخذأن،أيامبثلاثةمقتله

لهخليفةيعينأنمنهطلبكمااليهود،كتبفيجاءكا

6،http://www.al-maktabeh.com



هذهذكرتكيفمستغربأعمرسألهولما.يقتلأنقبل

ذلكمنالأحباركعبتملص،مولدهتبلاسمهالكتب

ولمعمر،أوصافذكرتتدكانتالكتبأنبزعمه

شخصفياليهوديةبتآمرعمرقتللقد.بالاصمتذكره

فيروز،!ثخصفيالمجوسيةالفارسيةمعالأحبار،كعب

.لؤلؤةأبي

ليطعنبالإسلامالآخرهويتظاهرألمسباْ،بنوعبدالله

عمرهددهلقد؟والباطنيةوالتأويلالدسبسيف،الإصلام

نأقبلعمروماتغيهعنيقلعلمهوإنوبالنفيبالعقاب

،عثمانمقتلوراءهذاصبأابنكانلقد.وعيدهفيهينفذ

علىمحرضآومصرالثاموبلادوالعراقالحجازبينفتنقل

نائلةزوجتهوأصابعتميصهحمل،قتلهإلىأطمانفلماذلك

والتضليلالضلالفيإمعانآ،لمقتلهالناسويستبكي،يبكي

عليتن!لقد.عليبولايةتخمدكادتالتي،الفتنة!اشعال

ينفثأخذهناكومن.المدائنإلىفنفاه،خطرهإلى

وقالعليا،ألهعليقتلوحين.مؤامرانهويحيك،سمومه

أصدقلاإنني"يموتلاحيعلياأنزاعما،بعودته

وعبدالله."مرةسيعينمقتولأأماميبعليجاهواولو،هذا

هوبدأهافقد،الجملحربنارأصعلالذيهوصبأبن

.القوادبهايأمرأنتبلوأنصاره

:والإسلام)11(اليهودية-4

مدنهافييهوديةجيوبالعربيةالجزيرةوفيالإسلامجاء

.62-64ص،الرعبىعليكلد.د،الماصيخةحقتة(11
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..ونجران،وسباْ،ويزب،وخير،وفدك،تإءفي..الغربية

جنوبأ،فلسطينمنانحدرواالذين،الرومانيالسيبقايامنهم

اليمنبين،التجاريالطريقعلىتقعالتي،المدنهذهإلىولجأوا

اعت!نقواأصلآ،الأعرابمنكانمنومنهم.الثاموبلاد

.الأوئانتعبدبأغلبيهاكانتبلادفياليهودية

ظناْ،ظهورهبقرب،النيظهورقبل،يروجوناليهودكان

أخذواالعربفيالنيظهرفلما،فيهمسيكونأنهفهم

المدينة،إلىهاجرأنبعدحاربو0،ثم،وبدعوتهبهيشككون

فيها.هوادةلاحربأ

،متناحرتانعربيتانقبيلتان،الهجرةقبل،المدينةفيكان

قبائلثلاثفيهاوكان.الخزرجوقبيلة،الأوسقبيلة:هما

وبني،قينقاعوبني،قريظهبنيقبائل:هى،متحدةيهودية

الأوسبينالعداوةنارتؤججالقبائلهذهوكانت.النضير

كانواكاالخمود،علىتوشكالناركانتكلما.والخزرج

إذنالنياليهودحاربلقد.وشرائعهمبدينهمعليهميتيهون

الانتثار،لهاتدرإن،لأنهادعونهوحاربوا،منهمليسنه9

وامتيازاتهم.تفردهمبذلكفيفقدون،دعوتهمستطصى

المبطن،فالتثكيك،المث!ككالهمس:لهمحاربتهمواتخذت

هوومما.الافرةفالحرب،الملتويفالنفاق،الخفيفالتآمر

،مدنيانتعبيرانهاإنماومنافقيننفاقكلمتيأنبالذكرجدير

بينالنيدعوةكانتحينأصلأ،المكيةالآياتفيتردالم

العربي.لااليهودي!فاتمنصفةالنفاقلأن،العرب

الأوسبينالأمر،بادىءفي،يوقعواأناليهودحاول
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أوصبنساسفكان..والأنصارالمهاجرينوبين،وا!ررفي

ما:يومأيقولأنالنياضطرمما،ذلكيفعلمنأتدراليهودي

ذلك،يجدهملمفلما.نتنةفانهااتركوها؟الجاهليةدعوىبال

عنالمسلمينيثبطونأخذوافشلوافلما،النيقتلحاولوا

أعداءمعيتحالفونأخذواثم،الهمموتثبيطبالدسالجهاد،

شاهرينصافرين،لهخرجوافشلواكلما،لهاربتهسأالني

وهدم،دارهمعقرفيالنيفغزاهم،وجههفيسلاحهم

أموالهموسبى،محاربيهموقتل،روْوسهمعلىحصونهم

خيبركمدينة،الشماليةالمدنإلىمنهمبقئمنوهجر،وفراريهم

القوةأصلوب،المحببأسلو3إلىاليهودلجأعندها.مثلا

وهكذا،الداخلمنوضربه،بالإسلامالتظاهرأسلوب،الخفية

..كان

الفارصيةمع،الحاقدةاليهوديةالتقتكيفرأينالقد

فاكتالوالؤلؤةأبىفيوز،ثخصفيالمدحورةالمجوسية

للفتنمصراعيهعلىبذلكالبابليفتحوا،الخطاببنعمر

بينيتنقلسبأبنعبداللهكانكيفكذلكورأينا.الداخلية

،عثمانذَلحتى،عثمانمقتلعلىالناسيؤلبالأمصار،

،عثمانقتلهمنبالثأرعليعلىالناسبؤلبأخذذلكوبعد

عليا،ألهوالتضليلالضلالفيوإمعانأ.عليقتلحتى

12(
الحميةالقوةأخذتالأساليبهذه(وبمثلبعودتهونادى

.)13(والمسلمينالإسلامفيضربصلهاتعمل

)13(

.28-33عى،الخبعدالكلرع!،كظرونهومنانتظرالمهدي

.346ص،الزعبمعلعد.د،الصاهنيالماصيخه
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علىبالتقولمظاهرهاأولالداخلمنالحربواتخذت

جعأكلقأنبعد،ل!انهعلىالمكذوبةديثالأحاودس،الني

اتخذتثم.القرآنعلىللدس،وجوههمفيالبابالمبكرالقرآن

لقد.الباطنبالتفسيرالظاهرالقرآنمعنىتأويلمظهرالحرب

بصفتهم،المساجدفيالسبئيةمنوفرقته،!ابنعبداللهاندس

مبدأوينثرون،الشكبذوريبذرون،مؤمنينمسلمين

معافيوالسنةللقرآنأنزعمالذىالمبدأذلك..التأويل)14(

الرامخونإلايفهمهمالا،باطنةبيدةومعاني،ظاهرةقريبة

الفرقكلنشأتبالباطنالظاهرتأويل.ومنالعمفي

السبئيةأدخللقد.وحديثأتديماْ،الباطنيةلإسلاميةاوالمذاهب

توراتيةروحأ،والمنطقوالعقلالفطرةدين،الإصلامعلى

كالجبل..ا(بالإسائيليات)ْعرفبما،عنهغريبةتلمودية

قرنهعلىالأرضيحملالذيوالثورالطء،عليهتقومالذي

والفضةالذهبمنالمبنيسلمانوهيكل،حوتعلىواقفوهو

علىصلمانفيهيجلسوالذي،والزبرجدوالياقوتبالدرالمطعمة

كرسي،ألف006علىأتباعهيجلسحولهومن،عرشه

بالأحجارالمطعمةوالفضةالذهبمنالأخرىهيمصنوعة

)14(

)15(

أخذونهم.العالم!اناويلبداأصأممواضعيمنيزالونوما،كانوااليود

المبدأمذائلابطيةالإسلاميةالفرقمنوفيرهم،الصفاوإخوان،المحتزلة

القائل:موصيوزاالي!وديواليلوت.،لبوالحتتةت!ر،ال!ريمة.:فتالوا

تكلذبوالاا:صراعةالبروتوكولاتنمتلقد.،بالتر!اةاتوراةتفيرمجبا

.،مفعولهاتزورتاويلاتأولوهابل،الجويمنصوص

.226عى،الزعيعليعد.د،الماصيخةعقيقة

.75-76عى،التونيضينةعد،صهيرنحكا.بروتوكلات
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أهلوكلب،صالحوناقةالعزيرحمارأدخلوالقد.الكريمة

يذخيلوربطوا،الجنةأهلمعالجنة،يوس!وحوت،الكهف

طباقاً،معادنسبعةمنمبنيةالسماءقبةوجعلوا،بالزياالقرنين

..1(وهكذا)6

ينفثون،المساجدفيإذنالمتمسلموناليهودانتثر

أمابرىء،ظاهرها،تشكيكيةأسئلةبطرحوذلك،سمومهم

اللهدامما:مثلأيتساءلونكانوالقد.رعافف!مباطنها

منيمنعنيلمفلماذاقالرأداموما؟الظمخلقإذنفلماذا،عادلاْ

قضيةنثمأتهناومن؟افيأهلمنويجعلنيالثر،ارتكاب

منذلكإلىوما،مخيرأممسيرالإنسانوهل،والاختيارالجبر

وكانواوالإلحاد.الكفرإلىبصاحبهاتوديقدسفسطات

القرآنكانفاذا؟نحلوقأمقديمالقرآنهل:كذلكيسألون

مخلوقفكلمخلوقاًكانوإذا،قدمهفياللهيشاركفانهتديماْ

لواءهاحملالتي،القرآنخلققضيةذثأتهناومن.زوالإلى

،الوجودووحدة،والفيضوالحلول،التناسخ:وقضايا،المعتزلة

الباطنية.الإسلاميةالفرقوبعضالمتصوpcلواءهاحملالتي

لأبعدضلالهمفيأمعنواإنهمبل،بذلكالسبئيونيكتفولم

نأيستطيعالعاديالإنانكانإذا:مثلاًفتساءلوا،ذلكمن

يكونلاولماذا؟الأنبياءوحيإذنفم،واسطةبدونبالتهيتصل

الوحي؟هوالعقل

نأمع،ذهبمنيخلقهولم،ترابمنآدماللهخلقلماذا

وأنقى؟الترابمنأثمنالذهب

.024عى،الزعبىعل!عد.د،الماصيخةعتغة(16)
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الصفابينالعيولماذا،الحجفيالجماررميتيمةما

بعرفه؟الوقوفىمعنوما؟والمروة

نأمع،الصلاةتقضيولا،الصومالحائضتقضيلماذا

الدين؟عمودالصلاة

البولمنيغتسلولا،الدافقالماهمنالجنبيغتسللماذا

؟نجسانوالغائطوالبولطاهر،الدافقالما.أنمع،والفائط

غلاظملائكةأبوابهاعلىولماذا؟سبعةجهنمأبوابلماذا

صداد؟

الملائكة؟فيستخدمملكهإدارةعنعاجزاللَهمل

ما؟ويدهاللهعرشصفاتما،آخرأوليس،وأضرأ

الجنةفيوماذاالنار؟أهلوصفات،الجنةأهلصفات

+أ1(والنار)7

حاولتكلما،الخفيةالقوةترددهاعبارةأالعقلمنننطلق"

فيتزددصمعناهالقد..بالباطنالظاهرتضربأنالخفيةالقوة

كلوفي،صهيونحكماءبروتوكولاتوفي،الماسونيةالمحافل

والمخدوعينيهوذاأبناءلسانعلىجاءتلموديتوراتيإفراز

فبالعقلانية..والوجودية،والفرويدية،كالماركسية،بهم

رؤوسعلىهيكلهوهدموا،فطرتهفيالعقلضربواالمخادعة

عدمتعنلمإن،العقلمنننطلقعبارةتعنيفاذا.أصحابه

والكتب،المدونةوالشرائع،المكتوبةبالنصوصالتقيد

هووحدهوالعقلالعقلأنأساصعلى،وتفصيلأجلة،المقدسة

.؟والأخيرالأولهووهو،الفيصل

.052ص،!لزمحيعليكد.د،العراهفطادصنيما(71)
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عمبذورهذه:اليهوديةالتشكيكحملاتأفرزتلقد

وغلاة،الإسلاميةالفرقكلأفرزتكما،المسلمينعندالكلام

وإخوان،المعتزلة:أمثالقديمأ..وحديثأقديمأ،المتصوفة

لإ!ثاعيلية،ا:أمثالوحديثأ..والخرمية،والقرامطة،الصفا

بعضشطحاتوليست..والقاديانية،والبهائية،والثماذلية

ايإلهي،الفيضكشطحاتمتصوفيهموغلاةالمسلمينفلاسفة

هذاتأثيرمنإلا..والتجلي،والتجسيد،والحلول،والتناصخ

كانالتياليوناينةالفلسفةتأثيرمنوكذلك،الرخيصالدس

ولاجائزاًفليس.الإصلامظهورقبلبها،تأثرواتداليهود

حادثالقرآنأنمنالمعتزلةبمقولةالإصلاميقولأنمعقولأ

قأمعقولأولاجائزأوليس.العقلموالوحيوأن،مخلوق

الخرميةيوافقأنولا،والجنسالمالتأميمعلىالقرامطةيوافق

يمكنوكيف.أيضآوالجنسوالح!ثيشالجريمةإشاعةعلى

بلسانيتكم،أيدينابينوكتابه،بالباطنيةياْخذأنللإصلام

أصحابيطالبوناليهودأنالعجائبأغربومن؟فصيحعربي

توراش!بيما،والمنطقالعقلبتحكيمالأخرىالديانات

عقلكلتتحدىورقاعاتبسخافاتمحشوانوتلمودهم

ومنطق!

لمإن،الإسلاميةوالفرقالمذاهبجلبأنننوهأنويجب

فلماذا.ايرانفيظهرتقد،الإسلامعلىالدخيلة،كلهانقل

ا؟بالذاتإيران

؟بهلويرضاومحد،كورشبينممتدخيطهناكهل

نفواالذينالبابليينرأسعلىالزانيةبابلهدمكورش
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الهيكللبناءالقدسإلىأعادهمثم،بابلإلىالقدسمنأخواله

المهرجانذاكبهلويرضامحدأقامفلمن.حرابهحمايةفي

العالم،فيوالماصوناليهودرؤوسجيعإليهدعاالذي،العالمي

والتيجانالكبيرةالرؤوسفدارت،الملايينفيهأنفقوالذى

ميرودوسبرأصالخمرةدارتكا،المعتقةالخيامبخمرةالزائفة

؟شلكوريقمهألم؟سالوميلذراعييتسموهو

قرنأوعثرينخسةلمرورحقاًهل؟بالذاتلكورشلماذا

الفارسية؟الامبراطوريةإنثائهعلى

أبيهزمنفيموجودةالامبراطوريةهذهمثلكانتلقد

وأتيالأكاسةمنأحشويرضقبلجاءومن،أحشويرش

لليلةثمنأالمعمدانيوحنارأسهيروديةطلبتلقد.فارس

فاذا..سالوميلذراعيمستسلماْهيرودوسيقضيهاحمراء

لياليهفيبهلويرضامحدمنالعثرينالقرنهيروديةطلبت

الباذخة؟الحمراء

:المقدرةالقوةيهبنيأناللهأدعوا،كبيركبيرسؤال

مجثاًتتطلبعليهفالإجابة..لاحقكتابفيعليهللإجابة

فيأستيرمردخايدسَّأنمنذ،بالفرساليهودلعلاتةشاملاً

طهرانفياسائيلصفاربأصبحتحتى،أخويرشقصر

العالمية!السفاراتأكبرومنبل،الخارجفيلهاسفارةأكبر

أنهأ!اسعلى،الظلمةبيتالجنوبعلىالهودويطلقهذا

يزعم)18(مرجليوثاليهوديالمستشرقأنكا،المسلمينقبلة

العارفئرةادمحررىمن،انجليزيمتثرقمومرجبوث.د.س()18

ومن.بدثقالحليوالمحمع،المصرىاللنوىبابمععفواكان،،الإ!ية

والإ!لأم،ومطلعLAS،،الإ!لامنيالمكزالتطوراتأكته:أشهر
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السلام:فيهاالتعارفإشارة،ماصونيةجعيةالإسلامأن

عليكم.

)91(

والمسيحية:اليهودية-5

غزوهممنعليهمأسهلالمسيحيةللديانةاليهودكزوإن

اليهودية:الديانتينولأن،فيهمظهرالمسيحلأن،للإصلام

الدينورجالللكهنةانبمعنى،كهنوتيتانديانتان،والمسيحية

كانايا،الإنسانإلىالتسلليمكنوانه،والصولجانالتاجفيهما

اصعبمنيعدإليهالتسللفإنالنصأما،الإنسانذلك

الامور.

عندمحدا،حاربواكما،ودعوتهالمسيحاليهودحارب

مختلفا،طابعااتخذتللمسيحمحاربتهمأنإلا،ودعوته،ظهوره

باختلافوكذلك،واهلهافلسطينعنواهلهالحجازباختلاف

ظهورعندلليهود،كانفلقد..عيىدعوةعنمحددعوة

فسلمه،بهفأغروهم،الرومانولاةلدىالنفوذمنشيء،المسيح

يحاصروناليهودوبقي.شهدرينهميحاكمه،إليهمالرومان

وثلاثةنيفاومعتنقيهاالمسيحيةدعاةويلاحقون،المسيحدعوة

جمم،الرومانوولاةاباطرةيغرون،خلالهاكانوا،قرون

يلقونأو،اوثانهماخشابعلىيصلبونهااجسادهملهمويقدمون

.يقهقهونملاهييهممدرجاتعلىوهمالسباعاشداقإلىبهم

طْد،الميعنلهكتا!نيضاكر،محودالاصتادذكرلقد،الإصلامِةالحاممةا

بعد،طاتأعادالذياالحاهليالعراكتابهفيحيرطهالدكتورآراهمعظم

كا،فيالدكورأراءمحظاأدوذبهر،،الجاهليالأدب315تحت،نقحهأن

.الإ!رمعلىالحاتد،المثرقهذاآرا.منماْخوذة

43،-822ص،طيمة!عدالرصلرصا،عيةوافيوالدبنيةلماصيخةا(91)
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كان":الميلاديالرابعالقرنفي،باسيلالقديسويقول

اليومامامضى،فمابعضهممعيقتتلونواليهودالوثنيون

3(.أ)ْالمسيحيةمجاربفكلاهما

يضربوهاناليهودحاولالذيالنطاقالمسيحيةتخطتوحين

بعصاضربهاإلىكعادتهماليهودلجأ،العالمفيوانتثرت،حولها

عنوتحويلها،باعتناقهابالتظاهر..الداخلمن،الخفيةالقوة

المسيحية،والفرقالمذاهبجلفإن،وهكذا.الطبيعيمجراها

قليلةمذاهبوبعضوالارثوذكسيةالكاثوليكليةعداما

قمصحين،يهودبفعل،اليهوديةاحضانفين!ثأتقد،أخرى

هؤلاءجريمةمدىتتصورانويمكنك.متهودينمسيحييناو

8001بلغتقدالعالمفيالمسيحيةالفرقانعلمتإذاوأولئك

يلبسانقبل،كوهينالاصلياسمهكانمثلافكلفنفرقة

..كاوفينإلىهناكاصمهويغي،سويسرافيالميحيةمسوح

عادانهالافرنا،إلىانتقلحينهذاباسمهمعروفاوظل

المذهبإنهولندا)21(.الىانتقلعندماكلفنالىوغيره

مذاهبمنلفهلفوما،المانيافيلوثرانثأةالذي،البروتستنتي

القديم.بالعهدتعترف،والارثوذكسيةالكثلكةعلىخرجت

بالعهد(الانجيل)الجديدالعهدربطتحينالمذاهبوهذه

وانصارهامباشر،غيربطريقتهودتإنما(،)التوراةالقديم

آصل،عميانهمالماسونيلقنكا،والقديميعلمونلاأويعلمون

لفهلفومنالبروتستنتيفيهوديةولذلك،الجديدمنواصدق

0(r)

)21(

.31ص،حربافوريإبل،المج!ةعلالهودمؤامز

أصلمنهداكلفنأدوافتخار،جماس،3691صة،برتبنايجيةأعلنت

.يودى

7،http://www.al-maktabeh.com



طوليبقىاليهوديلأن،اليهودييهوديةمنواصدقآصل

منالتلمودفيجاءبماالايؤمنلاتوراتيلاتلموديعمره

أقوالعلىوالأحبارالحاخاماتأقوالويقدم،تفاهات

اما.نصوصقضاياليستلهبالنسبةالقضايالأن،التوراة

يؤمنونفانهمالمتمسحوناليهودأو،المتهودونالم!يحيون

بالإنجيليؤمنمنفيهمكانإذاهذا،الإنجيلقبلبالتوراة

حقيقة.

لقد،المسيحيةالعقيدةالمتمسحوناليهودافسدوهكذا

حقيقتهافيالمسيحيةانمع،والوحشيةالقسوةالمسيحيينعلموا

خدكلهنأدر،الاينخدكعلضربكمن"متسامحةعقيدة

حبوعلموهم"ميلينمعهفامش،ميلاسخركومن..الأيسر

ناقبل،الطءلملكوتتدعوحقيقتهافيالمسيحيةانمع،المال

11للهللهوما،لقيصرلقيصرمااعطوا"الارضلخشاشتدعو

حقيقتهافيالمسيحيةأنمع،الانتقاموحبالحقدوعلموهم

إلىأحسنواأعداءآ،أحبوا"والخيرالمحبةإلىتدعو

فكرةسوىاصلاالغفرانصكوكفكرةوماامبغضيكم

العماد،بماءتطهروااليهود،منجاعةالمسيحيةفيبثها،يهودية

رهبانا،الأفىيرةدخولبذلكلهمفسمح،الرهبانمسوحولبسوا

فصكوك.المسيحيةالكنيسةفيالكهنوتيةالمناصبأعلىوتولوا

الثمن،معجلة،ماليةوسنداتاسهمسوىليستالغفران

..انهاوالجشعوالشهواتالاطماعبورصةفيتباع،التسليممؤجلة

الجنةاشترىمنلأن،موإفسادهالناسلفسادكِوديةلعبة

أكبرارتكابعنيتورعلاتأخر،وماذنبهمنتقدممابغفران

وأ.أعهـالمنلا،مالمنيداهقدمتبما،والذنوبالمعاصي
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نأالمرءعلىأنعموماالأديانفيبثواالذينهماليهودليس

الله؟غفرانطلبمنيتمكنحتىيخطىء

إلىاليهوديةمنينتقلاناليهوديعلىإذنالسهلمن

العماد،بماءالفوزسوىمنهيطلبلاأنهطالما،المسيحية

المسيحيينانوطالما،مسيحامرمبنبعيسىوالاعزاف

ناصرالميحيون،هناومن.مقدصاكتاباالقديمبالعهديعزفون

ذلك،فلسطينفيالصهيونيةباطل،منهمالتوراتيونوبخاصة

فمابمزاعمهاوتخيلاتهاتلقائياآمنوا،بالتوراةآمنواحينلأنهم

بقيلقد..اسرائيلوقيام،الميعادارضإلىاليهودبعودةيتعلق

احبارهم،صدوروفياليهود،كنائسفيمدفوناالقديمالعهد

لأنصارهم،وحلوه،حياواضرابهماوكلفنلوثربعثةأنإلى

اواخرحتىالقديمالعهدظللقد.الإنجيلقبل،الأصلأنهعلى

إلاعليهيطلعلا،الاديرة،حبشالميلاديعثرالرابعالقرن

حتى،واللاتينيةالعبريةيتقنونالذين،الدينرجالمنقليلةقلة

اللغةإلىفترجمه،انجليزييهوديوهو،وايكلفجونجاء

إلىمصراعيهعلىالبابفتحوبذلك.م4381سنة،الانجليزية

بعدوبخاصة،وانتث!اره،المختلفةالاوروبيةاللغاتإلىترجته

ينفرانثأنهمنماكلمنهورفعوااليهود،أحبارنقحهان

فياليهودبدأفقدالمؤامرةحبكفيوزيادة.منهالمسيحيين

الخامسالقرنمطلعبدايةمنذ،الكاثوليكيةالكنيسةإلىالتسلل

بالبابا،خاصاْدعاءالسبتيومصلاةعلىزادواعندماعشر،

ابراهيم،:آباءناباركالذي،الرببركةفلتحك":نصه

بنينبياءأوسائر،نوسلما،ودودا،يعقوبو،واسحق
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،0)23(يديهاعالجيعوتنمي،الباباعلى،اسائيل

منهم،الوثنيينحتى،الأممجيععندالدينكانإذا،إنه

ووسيلةولهوتسليةاليهودعندفإنه،حياةومنهاجوتطهرعبادة

إلىاليهودينظركيفالسابقةالفصولفيمعنامرلقد..ابتزاز

نشأتهبحكم،فاليهودي..الناسجيعوإلى،وأنبيائهورصلهالله

فلسزبالتدينتظاهرماإذافهو،متدينغيرإنسان،وتربيته

ضدفهو.لثر.دفعاأو،لخيرجلبا،الناصوخداع،نفسه

فانهولذلك،نفسهاليهوديالدينرأسهاوعلى،الأديانجغ

أقوالويفضلالتلمود،أقوالعلىالحاخاماتاقواليفضل

الفرنسية،الماصونيةالنشرةفيجاء...التوراةقولعلىالتلمود

81صنة،الثانيكانون 8 iليس!الماسونيةالطائفة":نصهما.م

احدوقال"عليهاحرباتثيرولكنها،النصرانيةتقبللافقط

يحولواحتىالماسونيرتاحلن":يوماالفرنسيةالماصونيةزعماء

،برودونوقال"للحريةهياكلإلىالمسيحيةالكنائسجغ

يقصدونفإنهم،إلهبوجودالماسونيقولحين":زعمائهماحد

مؤسى،وايزهاوبت!وقالأية).UlLe,وقوالطبيعةبذلك

واحدا،!ثيئاإلاليسوالعالمالله9:فرانكفورتفيالماصونية

وكتب"صطامعذوورجالاخزعها،خياليةالدياناتفجميع

العدد،المامونيالعالممجلةفي،الأكبرالماصونيةالمحافلرئيس

ياتشكللاالأعظمالكونمهندسعبارهإن":1878

عنتصدولا،الكلذوقتوافقفهي،دينيأوفلسفيمذهب

العظيمالثرقنثرةفيوجاء".كانايامحافلنانيالدخول

51مىاكمدانلير،اترنة(32)
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واحدةديانةإلايوجدلا"1856:سنةتموز،،الماصونية

فإذا،ولذلك"الأديانحريةديانةهىِتلكالدياناتكلتشمل

مصدرهاتتبعالأديانلمهاجةدعوةأو،الحاديامذهبارأيتما

لها.وخططوا،اصولهاوضعواقديهوداالغالبفيواجدفإنك

وكلفنلوثرحركةانتلاميذناندرصزلناماانناوالغريب

ذلكانمتوهمين،دينيإصلاححركاتهيإنماواضرابها

والسنةالكتابإلىالرجوعدعوة،الإسلاميةبدعوتناشبيه

هيإنماالحركاتهذهمثلانلريناوما،الصالحالسلفوسيرة

المتعصبةاليهوديةإلىالسمحةالم!تسامحةبالمسيحيةنكوص

الاصلإلىالرجوعمعناهالقديمإلىالإسلامفيالرجوع.الحاقدة

المسيحية،فيالقديمإلىالرجوعأما.والسنةالقرآنإلى،الخير

والاباطيلبالزهاتالملاْىالتوراهإلىالرجوعفهو

والأضاليل.

انهبل،اليهوديةأمامالأديانبهزيمتهيقنعلاواليهودي

ليسأكراضهلخدمةاتباعهاوتهويد،جيعاتحطيمهاإلىيسعى

إنما،الأديانمعبالتسامحأو،بالإلحاديتظاهرحينوهو.غير

عنعجزإذاحتىبها،إرتباطهمأصحابهاليفكذلكيفعل

..وهكذابه)23(ليضربهم،دينهمبإعتناقتظاهر،ذلك

المسيح:دممناليهودتبرئة-6

البابابرئاسةالمنعقد،العالميالإكليروسيالمؤتمراصدر

مدمناليهودبتبرئةقرارا.ام"619سنة،السادسبولس

61rص،النمراريطميامين،اسرائيلاكرهلذا(23)
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ي!.المالمسيحالسيدعلىاليهوديالتآمرإن":نصههذا،المسيح

منأبرياءالتآمرذلكيحضرواأالذيناليهودوإن،جاعيا

3()ثأاللعنة

بعد،ثكولا،جاءوإنماالخاطر،عفويأتلمالقرارهذا

بعدجاء..قرونعدةامتد،مضنوعملمكثفةدائبةجهود

رجالوكبارالبابواتاصدرها،القراراتمنطويلةصلسلة

وعلى،السريةوجعياتهماليهودفيهاينتقدون،المسيحيالدين

73فياصدرعثرالثانيإقليميسفالبابا...الماسونيةراسها

تلكاخطارعنفيهكشفقرارا.ام738سنة،ابريل

بندكتووالبابا.الخيرعملوادعاءها،صيتهاوانتقدالجمعيات

1فياذاعهبمثورسلفهقرارايدعشرالرابع A،سنةمايو

وفرعهاالفرماسونيةهاجمالسابعبيوسوالبابا..ام751

وتلاه.الإرهابية()الفحامينالكاربوناريالمسمىالإيطالي

سنة،مارس13فيقرارافاصدرعثرالثانيلاونالبابا

الدينلهدمإلاوجدتماالجمعيةهذه9انفيهأعلن،م8361

التاسع،بيوسالباباذلكبعدحذوهوحذااوالمدنيةوالأخلاق

سنةعثر،الثالثلاونالباباوكذلك.ام865شة

r ) A A i.الذينالمسيحيالدينرجالوكبارالبطاركةومن

شلحت،جرجسالبطريكبلادنا:فيهؤلاءلخطرتنبهوا

والأصقفبراكو،منصوروالبطريك،سعدبولسوالبطريك

ومع..غيرهموكثير،عويضةانطونوالمطران،الدبسيوصف

الاكليروصيالمؤتمرفيالمجتمعينالكرادلةفإنذلككل

الثالثيوحناالباباروحعلىالرحمةشاَبيباصتمطروا

931ص.الزعيعليعدد،نةالماصحققة(42)
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من"اليهودإلعناللهم":عبارةبحذفأمرلأنه،والعشرين

اليهود،لعنعلىصراحةينصالإنجيلأنمع،الكثلكةتداس

وعلى،أنفسهمعلىاللعنةطلبواالذينهمانهمعلىويؤكد

بلاعفوابأتاالقرارانعلىيدلوهذا.بعدهممنفراريهم

ويبرىء،المسيحعاصرواالذيناليهودجيعيدينفلا،تجط

تلك،اللاحقةالأجيالمن،التآمرذلكيحضروالمالذيناليهود

وتقدصها-التوراةتحملوستبقىتزالوماكانتالتيالأجيال

فيوماذا.بالزنىأمهوتصف،بالدجلالمسيحتصفالتيالتوراة

!؟هذابعدوتلمودهماليهودتوراة

القاربينصقر،فيالاَنيعيشالمسيحأنإلافيهماليس

الواعظينوأن،قاذوراتكلهاالمسيحيةالكنائسوأن،والنار

صورةإلاليسبمجملهالمسيحيالدينوان،نامجةكلابفيها

لليهودية.!ثوهاء

بالشعبالمختاراللهشعبينعتالبسيطةالترهاتهذهألمثل

القاتل؟وألشعب،الملعون

والقتل!الصلبمنبرىء،اللعنةمنبرىءإنه..لا،لا

علىحملواإنهمبل،هذاالتبرئةبقرارالمؤتمرونيكتفولم

بانهاووصفوها،طبعاواليهوديةالمسيحيةعداما،الأديانجيع

وثنية.ديانات

وما،اناذنيما...إثماارتكبأبي،ذنبأارتكبجدي

ذلك؟فيوجريمتيجريرتي

اليهوديمتطيوهل..وهلةلأولمنطقيا،معقولايبدوكلام

والمنطق؟العقلعوىيمتطونحينلاهدافهم
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قدلكانوإلا،المناطقةيقولكا،المفارتةمعمنطقأنهإلا

فيهيدينوناليهود،منآخرقرارهذاالتبرئةقرارسبق

فيجاءوممامنهمونويتبرأ،الصلبعمليةنفذواالذيناجدادهم

المسيحيةالكنيسةوبحق،وامهالمسيحبحقوالتلمودالتوراة

جهذااليهودجانبمنقرارصدرفهل..المسيحيالدينورجال

المعنى؟

منيأتولم،المسيحيةجانبمنالارتباطفكجاهإذنلماذا

اليهودية3جانب

كانواالمسيحيينلأنأم،القراربواردليسوااليهودلانهل

بدرعمايعتذرواأنلهموآن،القرونتلكخلالمجقهممخطئين

منهم؟

مأاليهودية،بالموتعليهوحكم،إذنالمسيحآحامن

المسيحية؟

علىيصريزالماوهو،المجرمبرأهذاالتبرئةقرار

،ءىالبروأدان،ءالبرىبالدمملطختانويداه،جريمتهارتكاب

والمدعىالمدعيأنذلكمنوالأنكى.راغمالزابفيوانفه

فإنهالمجرمالجانبأما،ءالبرىالجانبمنكلهموالضحيةعليه

إصدارينتظر،البالناعمهادئا،،النظارةمعجالساكان

أعدهالذيهولأنهالقرار،هومامسبقايعرفوهوالقرار،

المحكمة.قاعةيدخلأنقبل،بنفسه

؟!ذلكحدثكيف..لماذا

بيا،اوكسطينالكاردينالبزعامةألمانيا،كرادلةلنساْل

..اليقينافيفعندهم
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إلىالقرارمشروعقدمواالذينهمهؤلاءالمانياكرادلة

خارجبذلوهامكثفةبجهودلإنجاحهمهدواأنبعدالمؤتمر،

جيععلىبالقرارطافواالمانياكرادلة..وداخلهالمؤتمر

ثم،مناصرتهمويطلبون،ودهميخطبون،الآخرينالكرادلة

فيهاليغرقوا،وخارجهالمؤتمرداخل،صاخبةبمظاهراتقاموا

متسائل،اومعارضكلوصوت،والمنطقالعقلصوتوبها

القرارعارضواالذينالعربالكرادلةهؤلاءرأسوعلى

الألمانالكرادلةوصفهموالذين،شديدةمعارضةبالاجاع

كانلقد.متخلفونرجعيون،شعبهمابناءمثل،بأنهم

الذي،الشعبيكونكيف":مستغربايتساءلبياالكاردينال

..مختاراسعباوأقامه،القديمالعهدمعهوأبرم،برحمتهاللهخصه

؟!قاتلاملعوناالثعبهذايكونكيف

برىء!إنه،مظلومإنه...لا،لا

!فبرئوا،الإكليروسيالمؤتمرببركاتاليهودوفاز

عليهاووافق،أشفآ1657هذهالتبرئةوثيقةأيدلقد

منجلهم،اسقفا99صوىيعارضهاولم،بتحفظاسقفا422

لوئر.إخوةلجةفيالعربالكرادلةغرقوهكذا.2()ْالعرب

انإلايعنالا،اللجةفيكرادلتناغرقانبعد،ونحن

أعمتأنبعد،المسيحيةعميانبصيرةبهلنفتحالإنجيلنفتح

ايها،لكمويل":ونقرأ،متىإنجيللنفتح..بصرهماليهودية

الأنبياءقبورتبنونلانكم،المراوْونوالفرشيونالكتبة

لما،آبائناأيامفيكنالو:وتقولون،الصديقينمدافنوترينون

(5)r04ص،كعدادلر،نهالر
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قتلة.أنكمعلىتشهدونبذلكفانتمالأنبياءدمفيصاركناهم

خهربونكيف،إبليسابناءيا،الأفاعيأولاديا،الحياتايها

وكتبه،وحكماءأنبياءلكمارصلأنالذلك؟جهنمدينونةمن

وتطردون،مجامعكمفيتجلدونومنهم،وتصلبونتقتلونفمنهم

.ا)36(مدينةإلىمدينةمن

دلالة،المسيحلسانعلىجاءالذيالكلامهذايدلالا

؟ومكانزمانكلفي،قتلةاليهودأنعلىعريحة

ذلك؟منثفيزلمتمماهل

بيندارالذي،الحوارهذاواقرأوا،ثانيةالإنجيلإفتحواإذن

..المسيحمحاكمةقبيل،البنطيبيلاطوسوبيناليهود

المسيح؟يُدعىالذي،بيسوعأفعلفماذا:بيلاطوس

ليصلب.:الجميع

عمل؟شروأي:بيلاطوس

ليصلب.،ليصلب:الجميع

وغسلماء،أخذثيئا،بنفعلاأنهبيلاطوسرأى)فلما

الجميع(قداميديه

أنتم.أبصروا.البارهذادممنبرىءإني:بيلاطوس

أولادنا.وعلىعلينادمه:الجميع

بالدميلطخه!الئلا،المسيحدممنيديهغسلبيلاطوس

وعلىعلينادمه":يقولونالمجتمعينجميعكانحينفي،ءالبرى

هيرتزلمعفادخلواسك،فيزلتمماكنغفاذاناأ>Iاو

وبينه،خارجيتهوزيروبينبينهدارماواسمعواالثاتيكان،

.23الإصحاح،مقإمجل(26)
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)27،نفسههيرتزلمذكراتفيجاءكما،الباباوبين

لقفيتكم؟نعملانيمكنناماذاأرىأناستطيعلاالوزير:

نايمكنفلا،المسيحألوهيةينكرونيزالونمااليهودأنطالما

بل،لهمتلوبنافيعداوةايةنحمللاأننامع،معهماننانعلن

كلمةشهداء،لنابالنسبةفهم،الكنيسةحمتهمفقد،بالعكس

يأخذوااننرضى،كذلكوالحالة،فكيف.الأرضعلىالله

ثانية؟مرةالمقدسةالاماكن

المقدسة.غيرالأرضنطلباننا:هيرتزل

غيرالأماكنهذهنتصوراننستطيملاولكنالوزير:

المسالك.مسدودة،مقطوعةالقدصة

الأماكنعليهالذيكيرنظاما،بانتظنألا:هيرتزل

المختلفة؟الميحيةالطوائفثاعرافضل،اليومالمقدصة

الأمر.هذالمثليتعرضلمالكرادلةمجلسإنالوزير:

عدمالاقلعلىأو،مناصرتناالفاتيكانإعلانإن:هيرتزل

أزالوماكنتلقد.الكنيسةوسياصةيتناقضلا،معارضسَنا

وحيويتها،وفنها،بقانونها،الكاثوليكيةبالكنيسةمعجبا

.(38)أفقهاوات!اع،العظيمة

المثلهوإيمانعننفسهيعمدالذياليهوديإنالوزير:

شعبمزاياتجتمعالخصهذامثلففي،لنابالنسبةالأعلى

)37(

)38(

333-616ص،صايعشبادملداترجة،ميرتزلمطسات

تحاديممايأكثرالكاثولكلةالكلنةتحادىفالِهودية،ورياءوترلفكذ!مذا

ءظكتتانجةالكيماالكلائرلييهةلاْد،الأحرىوالمدام!الدياناتبقة

إلاالكيةمدهتحَرقادنظعاالهوديةولأد،هدمهبهللا،دتبقاهربا

رماغا.بباسإليا،لتللوذلكماضر،كيرلكل
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بألوهيةيعزفالذيواليهودي،روحانيتهمعمقرونة،المسيح

بنيوتاريخ.بطرسوالقديس،بولسالقديسمثلهوالمسيح

عقيدتنا،عليهبنيناالذيالاساسوهو،تراثناهوايصرائيل

إذاإلاتريد،كمااليهودجانبإلىنقفانيمكننالالكن

المسيحية.اعتنقوا

التائهباليهودي،اضيافةاصاحبيافكر،:هيرتزل

الثمسولكن،منهتأخذهاانالريحتستطعلم..وبمبادئه

وبقيناالاضطهاد،تحملنالقدعنه)93(فسحبتها،لهابتسمت

.بعدهنعيش

ياأرىلازلتماولكني.قيمتهالهاحجةهذهالوزير:

.المساندةهذهمثلنبدأانفيلناإمكانية

3(،الكبيرة)ْالدولإحدىهذافيبالبدءستقوم:هيرتزل

معنويتأييدعلىاحصلاناريد.توافقواانإلاعيكموما

الكاثوليكية.الكنيسةمنفقط

لهاستاذن،هيرتزلمعحديثهالوزيرأخهىان)وبعد

البابا(علىبالدخول

(%r)تتطغأجهمايىالضمعاختلمتقدالريحأدملخصهاقمةإلىبدلكلبر

الريحواتجدأت.بدسهعن،حقلنيعحرةعلىجملىكادرحلعباءةنرعأد

الرجا!ازدادكلماموطاشدتكلماوكانت،عمنتدعمنتالعا.ةنزعفي

خرجتتدفإفاالثسىاط.قواهاواضلمتليأسخارتحق،بعباءتهتمكا

والهجة؟،اوعالهفيالدفداصاعت،بشحهللرجلضاحكةالغيموراء!!

جةالحقلفيتسىواخذ،جمهعلمنعاخهونزعواقنا،فهب!حوله

الرصحعلالشالصرتوبدلك.البهِجاليومبدلكيتتع،ودمابا

واخدت،ديهارحالهاحطتقدالمهويخةكانتالتي،لرلطانياإليذلكثير

لنربكلهالنريكمعاملةمعهاتعامل
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هيرتزليقبلفم،لهيرتزليدهومد،وقفانبعد):البابا

بهزها(واكتفى،البابايقابلمنكعادة،يده

لانحن(الصهيونيةالحركة)الحركةبهذهنقبلاننستطيعلا

نرضىلاولكننا،القدسالىالذهابمناليهودنمنعاننستطيع

فقدمقدصا)!3(دائماًيكنلمإن،القدسترابإن.رسميابه

بسيدنا،اليهوديعترفلم..عليهعاشالذيالمسيححياةقدسته

.اليهوديبالشعبنعزفاننستطيعلافنحنولذلك

رومابينثانيةالنزاعابتدأوهكذا(نفسهفيقال):هيرتزل

أناامئلهاالتيالقدسوبين،البابايمثلهاالتي

نطاقخارجستكونالقدسبأنهيرتزللهأكدانبعد):البابا

ستكونالمقدسةالأماكنوأن،إليهاسعىالتياليهوديةالدولة

.اليهودبايديتكونألايجبالقدس(العملمناطقعنبعيدة

!؟الباباقداسةياالراهنةوحالتها:هيرتزل

لاولكن،سيءالأتراكيدفيالآنوجودهاانأعرف:البابا

عليها.الاستيلاءفياليهودندعمأنأبدآيمكن

دينيةكايةولا،اليهودآلاممنالتخفيفهيكايتناإن:هيرتزل

لنا.

بإيمانهم،متمسكيناليهوديظلانإما:إمكانانهناك:البابا

وبذلك،جاءةفىلنابالنسبةهوالذي،المسيحينتظرونويظلوا

،،نساعدهماننستطيعلاولذلك،ألوهيتهمنكرينيكونون

عطفااقليجعلناوهذا،إيمانبدونفلسطينإلىيذهبواأنوإما

ولكنها،ديننااصاسهياليهودديانةإن.لهمونصرة،عليهم

المجيى.بيدالغدصيخهاتكونلاالتيالفزاتسدلكيقمد(31)
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أوليكونواانيجبكانالذينفالهود:المسيحبتعاليمألغيت

.اليومحتىبهيعزفوالم،بالمسيحيعترفمن

.والاضطهادالتخويفبسببذلككانربما:هيرتزل

يضطهدلم،مسالمافقيراكان..قوةبدون4جاإلهناولكن:البابا

ثلاثةومرت،تلاميذهحتىعنهوتخلى،اضطهدوإنما،احدا

كافوقتاليهودعندوكان.ونمتالكنيسةتاسستحتىقرون

.اليومحتىذلكيفعلوالمولكنهم،ضغطبدونيعترفواكي

لهذاارضاونريد،سيئةحالةفياليوماليهودولكن:هيرتزل

المضطهد.الث!عب

؟!الأرضهذهالقدستكونأنايجب:البابا

الارض،فلسطيننطلبنحن،القدصنطلبلانحن:هيرتزل

منها.المقدسةغير

ذلك.ندعمانيمكننالا:البابا

اليهود؟تعاسةعنشيئاقداستكتعرفهل:هيرتزل

ذهبتمإذالذلك.عقولهمتستنيركيأجلهممننصلياننا:البابا

الكنائسنهيىءفسوف،هناكشعبكمواستوطن،فلسطينإلى

جميعا.لتعميدآ

بأننيالباباوأخبر،الخارجيةوز-لر،ليباىدخلوهنا):هيرتزل

لييسمحأنعلىيعملأن،عليهدخوليقبل،منهالتمستقد

لأنني،الباباوجهعلىالامتعاضبانولذلك.قدميهبتقبيلالبابا

بعد،زرتهاالتيالغرفاحدىوفي،قدميهبله،يدهاقبللم

الاباطرةأحدوأمامه،جالساالباباصورةرأيت،البابامقابلة
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نفسيئ:فيفقلت،رأصهعلىالتاجيضعوالبابا،راكعا

.(لناروماتريدهماهذا

،اليومفاتيكانعلىاليهوداساليبجازتكيف،ندريولا

الامس!فاتيكانعلىتجزولم

هوالفاتيكانفيمنأنأم،جلودهممناليهودغيرهل

تغير؟الذي

نأأم،اللاساميةعقدةالألمانكرادلةفياليهودحركهل

؟رهبانئيابفيحاخاماتأنفسهمالكرادلة

حين،نعرفهم..التخفيفياليهوداصاليبنعرفص!ت

الحركاتكلفأفرزوا،الباطنيةزي،الإسلامصدرفي،لبسوا

الدو:دة،بزيالعثمانيةالدولةفيتسللواحين،ونعرفهم.الباطنية

لاتاتوركالأتراكوسلموا،الاتراكعنالعرببذلكففصلوا

يزفيكذلكونعرفهم.الغربيينللمستعمرينالعربوسلموا

وغيرها.والقاديانيةالبهائيةازياءوفي،الاستتنراق

عرفهموكما،عرفناهمكماالكاثوليكيةالكنيسةتعرفهمفهل

الإكليروسي!المجمعفيكرادلتنا

يومكلالمسيحيينيلعنونالتلمود،وصايابحسباليهود،

لا،أيضأالتلمودروايةبحسب،المنتظروالمسيح.مراتثلاث

كليةمججمحبتهوقمحافطيراالأرضتنبتانبعدإلايظهر

بنيبيدكلهالعالمصلطةتصبحانوبعدصوفيةوملابس،الثور

..الاغيارمنعبد0028منهمواحدلكلويصبح،اسرائيل

الوقت؟هذامثلحانفهل

نا9:نصهماaالعاشقاليهودي9كتابهفييقولهتشتبن
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حاضواكنتولوالغوكاءبهقامتماأحسنهوالمسيحصلب

للأسود،طعامايقدمونهحيثروماإلىلأرسلته،آنذاك

اللحممنلهممخلصوجودالمسيحيونيدعيلاوعندها

منواضرابههذاهتثمتبنيشملالتبرئةقرارفهل."المفروم

التبرئةقرارصدروهل؟عنادهمعلىيزالونماالذيناليهود

في"العبري"جريدةفيكتبالذيسبتز،ليونالحاخامليبرىء

يملأواأناليهودعلى":نصهما4691سنة،مارسمنالأول

(1المجاذيبالمسيحيينبهؤلاءالمستشفيات

يلقيانإلى،ومكانزمانكلفي،يهودياليهودي

يتهجىكيفويتعم،جانباوالتلمودالتوراةوترهاتبخزعبلات

الحقواتباع،البمثريوالإخاء،الإنانيالتعايثى:كلمات

وعملا.قولا..والعدل

المأساويالحوارانجيلهمفىِقرأواقدالمسيحيينانشكلا

..هذهالصلبعمليةتنفيذقبيل،وصالبيهالمسيحبيندارالذي

ابراهمِهوأبونا:اليهود

ابراهيم.أعمالتعملونلكنتم،ابراهيماولادكنتملو:المسيح

كلمكمقد،إنسانوأنا،تقتلوفيأنتطلبونالآنولكنكم

تعملونأنتم.ابراهيميعملهلمهذا.اللهمنسمعهالذيبالحق

أبيكم.أعمال

)33(

الله.هو،واحدابلنازنىمننولدلمإننا:اليهود

قبلمنخرجتلأني،تحبوننيلكنتم،آأبااللهكانلو:المسيح

لالماذا.أرسلنيذاكبل،نف!يمنآتلملأني.وأتيتالله

رنىاشانهعللهفايصضون(33)
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منانتم.قوليت!معواأنتقدرونلالأنكم؟كلاميتفهمون

كانذاك.تعملواانتريدونأبيكموشهواتإبليسهو،اب

حق.فيهليسلأنه،الحقفييئبتولم،البدءمنللناسقتالا

.الكذابوأبوكذابلأنه،لهممايتكمفإنه،بالكذبتكممتى

يبكيمنكممن.بيتؤمنونلستم،الحقأقولفلأني،أناوأما

بي؟تؤمنونلستمفلماذا،الحقاقولكنتفإن؟خطيئتهعلى

الله.كلاميسمعاللهمنالذي

.شيطانوبك،سامريإنك؟حسنانقولألسنا:اليهود

واْنتم،أبيأكرملكنني،شيطانبيليسانا:المسيح

الحق.ويدينيطلبمنيوجد.مجديأطلبلستأنا.تهينونني

الموتيرىفلن،كلاميمجفظأحدكانإن:لكماقولالحق

الأبد.إلى

ابراهيمماتقد.شيطانابكانعلمناالآن:اليهود

يذوقفلن،كلامىيحفظواحدكلانتقولوانت،والأنبياء

،ماتالذيابراهيمأبينامنأعظمألعلكالأبد،إلىالموت

نفسك؟تجعلمن؟ماتواالذينوالأنبياء

هوأبي..شيئامحديفلي!،نفصيأمجدكنتإن:المسيح

تعرنونه.ولستم،إلهكمأنهأنتمتقولونالذي،يمجدفيالذكط

كاذبا.مثلكمأكن،أعرفهلستأنيقلتوإن.فاعرفهأناوأما

يومي،يرىبأنتهللابراهيمأبوآ.قولهواحفظ،أعرفهلكنني

.وفرحفراى

ابراهيم؟أفرأيت.بعدصنةخسونلكليس:اليهود
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أناابراهيميكونأنقبللكمةاقولالحق،الحق:المسيح

كائن.

،حجارةرفعوالقد؟بهالأبرلاءأولئكفعلماذاأتدرون

.صلبوهذلكبعدثم،بهاورجوه

كريججونقالهمافاستمعوا+الىإذن؟المزيدتريدونهل

الكنيسةرجالاصتطاعاذاي!:بريطانيمسيحيوهو،صكوت

ومنذ)33(،الحيةاتخذتهالذيالممرطبيعةويدرصوايتنازلواأن

نأاستطاعوااذاإضهم..الكنيسةصميمإلىصبيلهااخزتتمتى

التحديدوجهعلىيعرفواانأمكنهم،الدراسةهذهبمثليقوموا

الكنيسة.لإنقاذجهودهمبذلفيويمضون،العدةيعدونكيف

قاصرةعقليتهفإنالمسيحيأما،عليهماتمامايدركاليهوديإن

الذيالمكانفيالمسيحيوضع..فاليهودي.كلههذافهمعن

السمو،منلرجةإلىوصلفإنهالمسيحيأما،فيهيراهأنيريد

صتفضلا،الدنسةالخطةهذهمثلوجودفيهايصدقلابحيث

ماامروجودعلىلبرهانهذاهـان،بهمساسهاإمكانإثراك

الساخرالتحديهوهذاكنيستهموعلىالمسيحيينعلىيؤثر

رقادهامنالمسيحيةتصحلمفإذا،المسيحيةيواجهالذي

فإنه،الفرصةفواتقبلالداهمالخطرإلىوتنتبه،الطولل

الصهيونية.هواللدودالمسيحيةعدوإن.محالةلاعليهامقضي

منظماتفيتجمعواوقد،بالحيويةيزخرونالمسيحيةاعداءإن

المسيحيةاذلالوهدفها،خطةحسبتعمل،ن!ثطةرهيبة

3(r)انفا،ذكرهامرالتيالخاجةمو!جةمناتحدوهلليهود،.رمزاصلاالجة

الحااحولمارالهاواتخذ!لهاصعاراالرمزمذافثتالماصرنيةجاهسحق

تخطيطهم.بحب،لدعولهصاحلتعنيلتدميره
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نإ.يهوهوتخدمتعبدلكي،يةالبضواصترقاق،وإخضاعها

سنةيونيو،نيويوركفيالصاثرةأالمتحدةاسرائيل"نثرة

النزعتعانيوانها،تتلوىالمسيحيةإن:تقول.ام519

.الفناءمعناهالذي،المعبودالعالمصغالعالماصابلقد.الأخير

المسيح،صلبعمليةعنالكافيالايضاحأمامنانرىوهكذا

ضدالمستعرةوالحربالمستحكمالعداءذلكسببوعن

.الأزماناقدممنذ،اليهوديةأعلنتهاالتيالمسيحية

منويطردهم،الثريرةاليهودتعاليمليكشفالمسيحأتىلقد

يعيدواأنوإلى:عنهيعفوالمفإنهمولهذا،دنسوهالذيالهيكل

صليبهموسيكون.باللهميهدألنفإنه،أخرىمرةصلبةعملة

بينتخلطالمسيحكنيسةدامتوما،هذا.ذهبمنالمرةهذه

كليحارب،نفسهعلىمنقطسيظلالعالمفإنويهوه،اللهاسم

..)34(الآخرالقسممنهقحم

العهدتقاليديمقتوهو،اليهوديالانجيلهوالتلمودإن

يعموالتلمود.صلبهبعمليةويفخر،المسيحومجتقرالجديد،

يعاملوابألاويوصيوازدراءهم،الأخرىالاجناسعلىالحقد

..المسيحيةيناقضالتلمودإن.بالقتلبل،برحمة

rعاموفي 4 rاتهاماتالتاسعجريجوريالباباأعلن.ام

ذاتفيوالطعنبالكفر،فيهااليهوديتهم،التلمودضدصرمجة

،الإتهاملفحصلجنةالباباشكلثم.والمسيحيةالمسيحوفي،الله

بيراتليةلصمَه!اليهود،لحقوة؟تماماالحرحعلىيدهالححقرىهداوضعلغد34()

لرقاالاسيينوالثاقالفربثفيتكلمن،منهمدائماوأتوىأكبرشعوب

سِضةبدورديهالهوديقوم،قناحرينمعكرينإلىدوماالحالموقمةأشد

ثهاحدعرساتفيويتحكلمود،الحالمبدلكنجحكلمونالقباد،

29http://www.al-maktabeh.com



أعيد."f"rصنةوفي.التلمودبإحراقوأمرت،فاترته

صدرالحكملكناليهود،قدمهالماسبعد،القضيةفيالنظر

اسبانيافيالتلمودهذاأدينلقد.أخرىمرةالتلمودضد

.م9551سنة،إيطاليافيكذلكوأدين،م5141سنة،ايضا

وصيلة،هيكاظلتالتلمودتعاليمفإنذلكمنبالرغم،ولكن

أصبحتكما.وانت!ثصارهمتقدمهمإلىتؤديالتياليهود

الواضحةالقرائنرغم،زيفبأنهااليهودنعتهاالتي)35(الخطة

اصبحتالخطةهذه..يومبعديوما،الأحداثفيتبدوالتي

مخرجإلاهناكوليس.والغزوالفتحفيالجماعيةاستراتيجيتهم

المسيحيونيتنبهان:هوالمعلنةالحربهذهمنللخروجواحد

.أبهميرادماإلى

فإتثا،خطتهالتنفيذ،عاندفافي،الصهيونيةتجاهدوبيما

("")!صيدونارميا"معركة،للمعركةوتستعد،عدتهاتأخذ

المسيحأعداءيقومعندما،للجميعحاسمةمعركةوهي

ولهذا.المسيحيةومحو،العالمعلىللسيطرةالأخيرةبضربتهم

هذاوعلى.ويهوهاللهبينتختارانالمسيحيةالكنيسةفعلى

هل:هوالاَنالقائموالتحدي.كلهاالعامصيريتوقفالاختيار

جديد؟منيصلبأنللمسيحقدر

لهإخاولا..ومضى،كلمتهالثريفالرجلهذاقاللقد

هوادةلاحرباالثرفاء،صتغيرهحوربكما،حوربإلا

)35(

136)

صهودحكلماءبروتوكولاتفابالخطةيقصد

يأتيإداتالحانيالمعاركآخراغااصدونإريابمعركةصوهمااليهودبعتر

لاْحسره.فيهحكملاديهاتوريا،ااصكماالحايحكميرذا،طكLرأثعلى

.والمحاعاتالحرر!منتمرقتدكانادلحد،و!لامخيرالعالميموبعدما
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وانسمالا،احدحجبهايهتكبانترضىلافالصهيونية..فيها

.سكوتكريججونهوالقائل

وعلىجديد؟"منيصلبأنللمسيحقدرهل9فعلا:

ذهب؟منصليب

أحدكانبيماأنهالصددهذافيإليهالإشارةتجدرومما

أنزلهالذيالظمعنيتحدثالمتحمسينالامريكيينالكرادلة

علىلهموحثا،الحاضرينلعطفاستدراراباليهود،النازيون

لحظةيسكتبأنالحاضرينأحدإليهاثار،القرارعلىالموافقة

الأنظارتحولتولماهاما.خبراالمجتمعينإلىينهيحتى

أفضى،الهامافيمجملالذيهذاإلىالخطيبعنوالاسماع

الكاثوليكيالأمريكيالرئيساكتالقداليهودأحدبأنإليهم

والمناقثةالبحثوأجلوا،أيديهمفيفأصقط،)37(كنديجون

يريدونإنماالحقيقةفيوهم،الرئيسمقتلعلىحدادا،أياما

الذي.المأزقهذامنالخروجعلىيعملواكيكافياوقتا

قرارعلىالمصادقةئمومن،فيهالقاتلرصاصاتأدخلتهم

طويلا.لهيعملونمكثواالذي،التبرئة

اسرائيل،قياماقتضاه،سياسياقراراكانهذاالتبرئةقرار

..العالميةالسياسةصرحالىعلنااليهودوخروج

بدمفيهايطالبونهمقضيةاليهودعلىالمسيحيونرفعفهل

دمه؟منبراءتهممنهمهؤلاءيطلبحتى،المسيح

علىاليهودألحلماذاتفسرالسؤالهذاعلىالإجابةإن

.بالذاتالوقتهذاوفي،القرارباصدارالفاتكان

91ص،كعدادنجر،الرنة(37)
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:)38(وتلاميذهحزقيال-7

،جلدهمنكيرمهما،تلموديتوراقيالحقيقياليهودي

والتجمعاتالافكارفإنوكذلكفيهليسبماتظاهرومهما

تهتدي،عليهاي!ثرفونالتيأواليهوديبرزهاالتيوالجمعيات

الذي،مثلاالماصونيفالتوجيه.وروحانصاوالإنجيلبالتوراة

ومن،نسبأوقرابةعلاقاتمنمالهبكلالغشيمصلةيقطع

منمأخوذ،مبدأأودولةأوأصرةومن،وطنأوقومأودين

التي،الانتقاموروح،حزقيالصفرمنوالعشرينالرابعالفصل

منماْخوذة،ثلاثينالدرجةتكرسىفيتكونماأبرزنراها

علىالدولاستعداءأما.نفسهالسفرمنوالعثرينالثالثالفصل

الفصلمنف!أخوذ،فلسمطينشعبوبخاصة،الشعوبإبادة

يهودياليسهوماكلعلىالحقدوأما.منهوالعشرينالخامس

نفسمنوالثلاثينوالثامنوالثلاثينالسابعالفصلينفيفموجود

الماسونيةهومنهوالثلاثينالتاسعالفصلأنعلىالسفر.

فإنريبولا.وحدهملليهودمملكةالأرضيرىإنه..بعينها

النفسيةومكون،الأولالروتوكولاتمرجعهوالفصلهذا

المتعالية.الحاقدةالمعقدةاليهودية

الخفيةوالقوةالسنهدرينبهاصتنارالحزقياليالتخطيطهذا

..حديثاوالصهاينةالماصونبهواستعان،تديما

في،لوجهوجهاحزقيالمعالماسونرجاليلتقيوهكذا

حفظعلىيقسمونالتوراةعلىفإنهم...وأفعالهماتوالهممعظم

اليهودوعودة،الهيكلبناءعلىوالعمل،العمياءوالطاعة،السر

67-68ص؟الزعبىعليعد.د،الماصنجةحتقة(38)
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خططالتوجيههذا..اصرائيلدولةوقيام،فلسطينأرضإلى

المسلمينوأحال،وضعفهمقلتهمرغم،بقاءهملليهوديكفللما

المحافلفيوربى،متناحرةمتنابذةوسيعطوائفإلىوالنصارى

حياةوفلسفة،تجاربخلاصةالبروتوكولاتفييروناقزاما

التوجيههذا.مقدساواجبااليهوداسيادهمخدمةفييرونكما

والطاعةالخدمةعلىورباهمدجنهم،قطعاناالشعوبمناقتطع

وجذب،السذجثباكهمفيفأوقع،يهوذاابناءبدهاءوالتمجيد

عنالأقدامتحتيبحثونوالحاقدينالانتهازيينإليهم

يصقلهم،وحقدغلمنصدورهمفيعماوينفسون،مصالحهم

ويدربونهم،الهيكللبناءمصقولةأوغثيمةأصجارآاليهود

هؤلاء.لحمايتهأصودأببابهيوقفونهمثم،لانتزاعهحكماءفرصانا

اسيادهم؟ساعدهمثم،المحافلفيوتدجينهمترويضهمتمجيعا

فاْصبح..المناصبأعلىوتوليشعو3،لقيادة،ومعنوياماديا

والئوابالزعماءمنهموأصبح،والحكاموالوزراءالأمراءمنهم

الجواشسمنهمأصبحكما...والسلطانالجاهوأصحاب

خندقفييلتقونجيعاأنهمإلا..والمتآمرونوالإرهابيون

لقد،وأوطانهموشعو3بأنفسهمالثقةفاقدوأنهموهو،واحد

،التيجانرؤوصهمعلىفوضعتبميسمها،الماسونيةوسمتهم

ماصونيا،تنويمابذلكفنومتهم،سلمانبخاتماصابعهموحلت

وانصاعوا،محفلمناليهمتصدرايثارةكللذلكفاْطاعوا

الانصهارأنوظنوا،يهودممطمنإليهمتصدرهمسةلكل

كياصةامامهمالرتابخفضوأنفخر،وتقليدهمبألعزاة

بنيوظمأوطانهمخيانةعلىحتى،معهمالالتقاءوأن،وصياسة

وإضاعة،أديانهمعلىالتجديفوأن،وواجبفرض،جلدتهم
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،الحروباشعلوَا.وحكمةحياد،شعو3وقهر،أوطانهم

لاالماسوني9أنبحجةالحياد،علىوقفواثم،الئوراتوأثاروا

أدباءأيضأهؤلاءومنلهوطنلاالعاملوان،"ماسونيايقاتل

بهاليسقواوالعموالفنبالأدباستتروا،وعلماءوفنانون

التيوالآذان،تراقبناالتيالعيونومنهماجاجاماءاقوامهم

وتضع،تضللناالتيوالأقلاموالألسن،عليناالسمعتسترق

الذينوالحكماءالزعماءومنهم.والمثالبالتهممقاصلعلىرقابنا

ومنهم،،عدونابصخورلزتطمحياتناصفينةيوجهون

لمفإنه،وصلاحهبرجالهالاستعمارفارقناولئن...ومنهم

فيؤمنون،فيناسياستهينفذونالذين،وعملائهبتلاميذهيفارقنا

يلبسونمنجيعاهؤلاءواخطر،وخططهمصالحهبذلكله

ضلالا!بالوطنيةيتحلونومن،زيفاالإنسانيةلباس

محفلمصرفيانشأبونابرتنابليونأننعرفأنحبنا

ارضتدماهوطئتحال،مهمتهفيلمساعدته،الماسونيايزيس

سيناءاجتازوأنه،رجالهامنقاومهمنبصبيانهاليضرب،مصر

يربطكانالذيالملاحةشريانقطععلىليعمللا،فلسطينإلى

ايضا،دولةفلسطينفيلليهودليقيموإنما،فحسببالهندانجلزا

المحفلذلك،باريسفيالأكبرالماسونيالشرقمحفلأمرهكما

ارضالماصونيةدخولمنذ،وساستهافرنساقادةخرجالذي

فلسطيندخولنابليونيستهلألم.ام)93(773سنة،فرنا

منملاذلكجاقيكا،النرنهاثورةزعا.معظمالنرنهالمحانلخرجتلتد(93)

،يلونعاحب،كوروالجرالخرجتكا.النرنةثوؤعنالحديثعد

وحرجمت.فرلىاحدهما،خطانلهضرتأعهدهفيدثقعفلاصحالذى

الذي،كاترووخرجت،ام359ضة،صتمجررةعاح!،طرايكذلك

..كيرمؤلا.وف!،الايخةالعايةالحربفيجمذ

09ص،الزمحبىعل!عد.د،الماصيخةحقتة
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بكملأدخل،العالميهودياإلي،إلي":المشهوربندائه

فضحلقدإ،الشرعييناليهودورثةياإلي،إلي..أورشليم

وعندما،وتجليصدقلحظةفي،اسيادةوفضح،نفسهنابليون

فلا،صيةبجمعياتتساسالدنيا"بقوله،النهايةعلىاشرف

.أانفسناونغثى،الحقيقةهذهنكتمأنيجوز

حالمصر،فييوحناالقديسمحفلكرومبريؤسسألم

ألم؟أهدافهإلىلهجسرأليكونمصر،أرضقدماهوطئت

للقفزتمهيدا،لليهودقوميأوطنأسيناءمنحالكرومرهذايحاول

الزمن،منبعقدنهيرتزلظهورقبل،فلسطينإلىسيناءمن

قرنبنصفبلفوروعدالصهاينةالانجليزيمنحأنوقبل

).،(ا-
تمريبا؟

مناصيادهبأمرهألم،ويلسونالامريكيالرئيس،وويلسون

إلىالأولىالعالميةالحرببدخول،فرقلا،والصهاينةالماصون

واهتبال،بلفوروعدإصدارفيللإصاعوذلكالحلفاءجانب

فيأعلامهمورفع،اسافينهمدقوبخاصة،الحربمغانماليهود

لوزانفيبه0فامالسانهعلىاليهودوضعلقد؟فلسطين

الاكلمةفلا،ومسثاريهخبراءهكانواالذينفهم،وفرساي

وعلى.شيفيعقوببأمرإلاحركةولا،باروخبرناردباذن

روزفلت،الرؤ!ماء:منبعدهجاءمنصارويلونخطى

ولدفانهكندياما...ونيكسون،وجونون،وترومان

)41(دالاسمدينةفي،بالرصاصرمياالموتيستحق،مشاغب

)04(

)!1(

98عى،الزعبىعليعد.د،الماصيخةحتغة

9)ص،الابقالمددر

89http://www.al-maktabeh.com



المتظاهرونالماسوناخذفقد(حالياالمانيا)بروصيافيأما

لذلكبسماركفحار3،الألمانيةالوحدةيعرتلونبالنصرانية

عبدالحميدوصديقهحليفهإتناعفيالئافيكليومفثلوحين

علىنقموايستعمرونها،فلسطينفيارضااليهودبمنحالثاني

مذبحهمإلىوجروها،الأعداهقائمةفيالمانياووضعوا،كليوم

!أخذونو!ايزالون،والثانيةالأولىالعالميتينالحربينفي،مرتين

متعاطفا،بهمالظنح!ن،ظهورهعندهتلر،كانلقد،بخناقها

مسبق،وبتخطيط،أنهمإلا،منهميستفيدانوحاول،معهم

ألمانيا،وعلىعليهتآمرهموواصلوا،معهالتعاونرفضوا

إذا".الحرقوأفران،الاعتقالنحيماتإلىلذلكفساقهم

اشعلالذيهوأنهتنسفلا،التعصببناريهودياحترق

")42(.نارها

اليهوديانوغراسياهامونموسىيتسللألم؟العثمانيةوالدولة

إلىوأستيرمردخايتسللكما،القانونيسليمانالسلطانقصرإلى

قصرإلىوبوبايايوسيفوستسللوكما،احثولرشقصر

ألم؟ضحاياالسلطانأولادكلفيهايذهبفتنةليخططا،نيرون

الفاتحمحدالسلطانقتليحاولباشايعقوباليهوديالطبيبنر

يتسللونوهمالدونمةبلباس،صلانيكماصونيتخفألم3بالسم

علمانيةويعلنوا،هناكالخلافةعلىليقضوا،الآستانةإل

فلسطين،إلىالهجرةبابفتحمناليهوديتمكنحتى،تركيا

حوللقد؟نهائياوجوههمفيعبدالحميدالسلطاناكلقهأنبعد

رئيسهوناثانيدعىجهوديماصونيالحميدعبدعلىالفتنة

سلانيك،محفلتلاميذوخلعهإعدامهعمليةونفذ،رومابلدية

29ص،الابقالمصدر(43)
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وطلعت،،وأنور،الدستوربأبيالملقب،باصامدحت:أمثال

إليهحمللقد.وكيرهم،بالسفاحا!للقب،وجال،ونيازي

صو،قرهرأسهمعلىكان،ثلاثةالعرشعنالتنازلوثيقة

..)3"(الماسونيسلانيكمحفلرئيس

أعقبوما،الأولىالعالميةالحربسبقفمااليهودفعلهماأما

فيسيغعلونهوما،اليوميفعلونهماأما..الثانيةالعالميةالحرب

الكلامعندمفضلاذلكذكرفسيأتي..والبعيدالقرلبالمستقبل

القادمة.الفصولفي،عنه

التهويد:برنامج-8

الحربإله،يهوهإلههم،هودواماأولهودوا،اليهود

ويعشق،الذهبيحب،وحدهمبهمخاصاإلهابصفته،والجنود

بتهويدالحبث!ةوهودوا.كورشبتهويد،فارسوهودوا.الدم

يونس.نسلمنأنهمبزعمهماليونانوهوذوا.يهوذااصد

فإنهمالآنوأما..بالانجيلالتوراةبربطهمالمسيحيةوهودوا

وذلك،والمبادىءوالأشخاصالحكوماتيهودوناخذوا

كا،بالإ!لأمتظاهر،الاعليودىوموافنديناحومالحققيهوتره3ا()43

.ش!فيمفرتأعو،قره،قديمانريهااطلهواتخدبذلكالدونمةيوتظاهر

يابيتس!هيرتزلكانحين،مراتعدةعبدالحيدإلىمرتزلرافقلغد

اراضيبعضبتملكإذنااليهردلمنح،بالماليغرله،عيهبالدخولاذنأعبدالحميد

محورا،خائافيلكلهياْذنحينير"او،مقابلتهيرفضوعبدالحيدفلطين

لاساطخططرامنراسعلىسلالك!ملرئياصو،بصقهتزكانلقد

صوالقر.هدادورنرىوصف!يخكعغلفىللمو!وصدهعبدالحيد

لقد.الحبدىالحصرتلافما،الغادمالبابفيالدوفةعنالكللامحينالإحرامي

مْ،يهاقابلهمرةآخرطردهانبعدإيطالاإلىعدالحيد،وجهمنصوقزفر

لتوتغلبدالحيد)الدضور(المثرولجةمجبل،ام809صةتركياإلعاد

فالمو!،لالننيوالاْمرالاكمالويد،الازلوثمةوسبهم9091ضه،وجاءه

كامضة.ظروتني
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مملكةلقيامتمهيدأ،اقصاهإلىاقصاهمنكلهالعالمبتهويد

صلالةمنالملكيجلسوحين09داودنسلمنملكعليها،يهوذا

،الأرضارجاءجيعمنالوفودتأتيه،أورثليمعرشعلىيهوذا

ايرانوفدىإلااستقبالها،فيرفضوطاعتها،ولاءهاتعلن

لأنهمأليس؟بالذاتوالحبشةإيرانوفدالماذا"والحبشة

هيلاسلاصيون؟أستيريون

القواأنبعد،الارضوفودجيعاصتقباليرفضوكيف

لملكوطاعتهمولاءهموأعلنوا،الحروبودمرضهم،السلاح

إذلالهم؟فيوإمعانا،غطرستهفيإمعاناذلكأليس؟يهوذا

شكيمبتدميراسائيليأمريههوهصورالتهويدمنهاج

يلاحقموسىوصور،سكاخهاحميعوقتل(،نابلس)

جبالفيماتموسىانمع،بيتإلىبيتمنالفلسطينيين

الشمسالتهويدوأوقف..فلسطينيدخلولم،الأردنشرقي

أما..سكانهاجميعوإبادة،اريحانهبمنيتمكنحتىليوشع

بالشجربقصبوبعضهمبالأثون،يثويفبعضهمالاصى

وبعضهم،ضاهقمنبهيلقىأو،بالنورجيداسالاَخروالبعض

ذلكبعدمنهميتبقىمنأما..اسائيلبنيجندرقابهميطأ

مائةطلبيهودياأنالقديمالعهدويخبرنا.اليمنىأعينهمفتفقأ

الوحيأنيخبرناكما.لبتهمهراالفلسطينيينقلفاتمنقلفة

يأكلواوأن،الأممجميعاليهوديبيدأنوزكريااشعياأمر

..وهكذا،ثرواتهم

..والتدميروالتمثيلوالنهبوالحرقالقتلمنبدفلالهذا

مجلسانويقبل،المتجبرالمتغطرسجهوذاملكيتنازلانقبل
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ولا،لاستقبالهجاءتوفودمنيرفضمنفيرفض،عرفعلى

صاغرين.وقدميهيديهلتقبيلوالحبثةايرانبوفديإلايقبل

صنين،سغتمتدوحروبثوراتإذنذلكيسبقانويجب

غيرمنيبقىومنالتلمود،يزعمكا،العالمثلثافيهايهلك

فراعا.32طولها،أفواههممنخارجةاسنانلهتنبت،اليهود

شعبابناءفيهاي!مكنحتىاخرىسنينسبعذلكبعدوتلزم

الشعوبجمعوإنهاكالاسلحةجيعتدميرمنالمختارالله

قصراالكنوزهذهوتملأ"ثرواتهمكلونهب،كاملاإنهاكا

وعندها،.حمار003إلامفاتيحهحمليستطيعلاواسعا،

عرشعلىفيجلسالمنتظر،الحقيقيالمسيحيأتيفقطعندها

بالقهرالناسومجكم،منهمسلبالذيوأجدادهآبائه

.لإرهابوا

الحيوانيةالدماءليسالدماء،لثربمتعطشإذنويهوه

كلبإبادةالمختارضعبهأمرولهذا.ايضاوالبثريةبل،فحسب

بينذلكفيفرقلا،حربامجتلونهاالتيالبلادوسكانحيوانات

ذبحلليهودمجلفإنهولهذاوامرأةرجلبينولاو!ثيخطفل

عيدفيشبابهموذبح()الفصحكيبورعيدفيالاغياراطفال

العقوباتكذلكاليهوديةالديانةأباحتلقد.(استير)البوريم

اخذاليهودوصت.المذنببجريمةالبريءتأخذالتي،الجماعية

مجريرةالطائعأخْذ:المبدأبهذايعملونالمستعمرونحلفاؤهم

العاصي.

بعذابيتلذذون،ساديون،وتربيتهمنثمأتهمبحكم،واليهود

الخبزصنعفيالبتنريةالدماءيستخدمونوهم.الآخرين
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السحر،أغراضاستير،وفيوعيدالفصحعيدفيالمقدس

الضحيةذبحأنالمبكياتالمضحكاتومن.الختانومراسيم

،يزعمونكما،الموسويةالثريعةمجسبيكونأنيجبالبثرية

والثريعة.للاستعمالصالحغيرواصبح،الدمفسدوإلا

إذا،ذبحهاقبلالضحيةتختنأن:هيهذهالمزعومةالموسودة

وهيبمنظرهاللتلذذ،تعذيبهامنمانعولا،مختونةغيركانت

،النعاجذبحرقبتهامنتذبحأنإماوالضحية.الذبحقبلتتألم

المسيح.فيهاصلبالتيالمواضعفيشرايينهامنتقطعأنوإما

منهتنزفانبدون،طستفيدمهايصفىالحالتينكلتاوفي

توضعانوإما.الدمفسدوإلا،ابداخارجهواحدةقطرة

إبرجوانبهفي،محكمغطاءعليه،برميلفيبكاملهاالضحية

الدمويظل،الضحيةجصمفيالخارجمنتدفع،حادةطويلة

منهيبقىلاحتى،البرميلتحتخاصوعاءفي،ببطءمنهاينزف

ويكثر.أيضاْالدمفسدوإلا،الضحيةجسمفيواحدةقطرة

فيالمقدسالفطيرلصنعالبشريةضحاياهماصطيادصتاليهود

البثريبالدمالمعجونالخبزذلك،واستيرالفصحعيدي

علىمنهويوزعون،ويأكلونهالحاخامونيضعهوالذي،والنبيذ

لأستيرهماليهودجعللقد.وزعمائهااليهوديةالشخصياتكبار

ولأنها،كورشأملأنهاذلك،الثبابفيهيذبحعيداًهذه

كبيراعدداذبحالذي،هامانوزيرهبقتلأحشويرشاقنعت

مؤامرةيدبرهامونانزاعمةاليهود،ضبابمن
)44(

.حشويرش

Iول+,6،وكههماليهودملوكبيردلطيريىصراع:(44) الصلجلى،لملوك

مولوح،الكلنعاقيالإلهnil..وذلك،الكلفةعنالثالطارصرفجانهمإلى

يوضع-كادلححا!نحاصمنبمتشالاليهلرمزكادهذاومولوح،يهوهعادةوترك
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العالمحول،إذندورتهاالنحاسيةالافعىتكملانمنبدلا

بالا،كوهينيطمئنحتىوتقتيلاسمافيهتعملتعمراحلفي

ولهذا.ودمارهالعالموخراب،الدماءبمرأىالثسريرةففسهوتهدأ

الافعى،تلكفحيحالمامونيةالمحافلفينسمعزلنامافإننا

..الذنب،الرأس،الافعى:يتساءلونوالكبارالصغاروالعميان

وما..الالتقاءعلىاشرفا،يلتقياأنبدل!،يلتقيالم،التقياهل

نأدونالعميانأولئكيرددها،وكلماتتعابيرمنذلكإلى

تعني،ماأول،تعنيالتيالمراميتلك،البعيدةمراميهايفهموا

المختاراللهيثعبأما.ومقدساتهمحضاليتهموهلاك،هلاكهم

الىويتلمظ،النبيدمجتسي،قصرهشرفةفيجالسازالمافإنه

الجزارنظرةأمامهتمرالتيالقطعانتلكإلىوينظر،الجوييمدماء

الافعىرأسيلتقلمدام،مايؤجلوأيهايختارايها،ذبائحهإلى

الثعلبوحيلةوحيويتهاالأفعىتوة"لهدامتوما،بعدبذنبها

الح!ار،وتحمل،الكلبذاكرةوقوة،الصقرنظروبعد،مكرهو

!..البحرلكلابالفكر!والتضامن

بغيرأوبوعيومؤلفينا،كتابنابعضيزالفا،هذاومع

تلمودية،توراتيةبترهاتيومكلعلينايخرجون،منهموعي

ملكاكانيوسفوأن،الشامعلىملكاكانيوشعأنكقولهم

،تزالولا.يرضحقجوتفيالثريةالذحاياتلتىثممجر،حقنارفوق-

جغبحقالجرائمهذهثللارتكابالهودتحفرمولوحنهممنبقايا،اليومحق

التي،عثزوتالالهةتقديىإلىآنذاكالحبانظارالملوكوجهكما.الحوب

مذالمثلحاجةيهوذالبناتولىالناءجغعلالاجبارصةلدعارةتفرص

منتعفياواتلمودالتودا.تعاليم،كزوتنجاتعليهبخيركانتكاالإجار،

الإحراخاهذاثل
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إلىال!فراتمنامتلهتوصليمانداودمملكةوانمصر،على

،مأربيعدوأقام،تدمرمدينةبنىالذيهوصليمانوأن،النيل

سلمانيملكهكانالذيالريحبساطوان،الهندصتالمياهوجلب

معهموماوطباخينخبازينمنفيهبمنكلهجيشهوحملحملهقد

كرسيالف006فيهكانهيكلهوان،ومواعيناسلحةصت

الكريمة،بالأحجارومطعمة،والفضةالذهبمنمصنوعة

ومطع!اوالفضةبالذهبمبنياكانكلهالهيكلفإنوكذلك

عظمىدولةلليهودكانأيضاًانهوقولهم،الكلربمةبالأحجار

منذلكإلىوما،قرونصبعةمدةالقديمالعالمجعحكمت

.ترهات

المالمنمبالغوانصارهماعضائهامنتجمعوالماسونيةهذا

..تكريسوحفلات،اكاتواشز،وتبرعات،هبات:طائلة

وضمائرهم.الناسذمم،تشتريماأول،تثتريالأموالوبهذه

تنفذايضاوبها،المؤامراتوتدبر،الثوراتتشعلوبها

وكل،صهونحكماءونحططات،العريشبرنامجمخططات

الآجل.أوالعاجلبالنفععليهموتعوداليهود،تخدمخطة

ركوبأ3منهمأرادلمنالتاريخمطايالليهودأليس

تستيقظفمائر-8

كلتخدعوأن،الوقتكلالناصبعضتخدعانتستطيع9

كلالناسكلتخدعانتستطيعلاولكنك،الوقتبعضالناس

ضمائرفيهااستيقظتفقد،الماسونيةفيالحالوهكذا،الوقت

عقولوتنبهت،مغمضةكانتعيونوفتحت،نائمةكانت

وتنبه،الماسونيةزيفتفضحالناسإلىفخرجت،منومةكانت
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جمالخرخهكذا.جرائهامنبهمالمحدقالخطرإلىالناس

الحاخ،يرسفو،شيخ!لويسوالاب،الأفغانيالدين

حسين،محدمحد،والدكنإرالبستانيالدينصيفوالدكتور

،زهرةابومحدالشخهِ،اتلخانجوادمحدالركيوالقائد

لح()5

زيفها،بفضحونالناسإلىخرجوا..وعْيرهموغيرهم

أخطارها.إلىالناسوينبهؤن

سببلفي)1كتابهفياهاه1ِ!كااالحاجيوسفلمحجحعةاسمع

تعريفكمنلنابدلا،قَالىممالثئااجكاننقلانوقبل"الحق

عزفتهكمابل،أمعارفهوأصدقاؤهاهلهعرفهكمالا،به

،فخرياقليمياعظماستاذالحاجيوصف1)00لناالماسونية

والعراقين،وفلسطينسورياشروقمحافلعاىساممندوب

الملوكي،العقدلدرجةأولرئيس33،درجةعلىحائز

لدرجةمقاماتوثلاثة،رمزيةماسونيةمحافلعثرةسسمي

عثرةعلىوحائز،03لدرجةحكماءشيوخومجلس،18

خاصووسام،مختلفةومجالسومقاماتمحافلمنذهبيةاوسمة

فيللمواطنينالماسونيةأدخلمناولوهو33لدرجة

النسائيةالماسونيةمأذونيةءلىاستحصلمنوأول،العراقين

الحاجيومف")46(..الغربياتبالنساءاسوةاللبنانية-السورية

لاطلقة،عقلهوتنبهضميرهاستيقظانبعدالماسونيةطلقهذا

في"الرائعكتابهفيويفضحهاينبهناعليناوخرج،فيهارجعة

أما":فوهفضلافقال،وضلالهازيفهالنايكشف"الحقسبيل

(to)

)46(

8ص،الزعبىعليمحد.ر،الماصنيةحققة

131ص،طيمهعبدالرحنصابر،والثوعةوالصهيونجةالماصيخة

33ص،الفمراوىسطأمين،اسرائبلأكزلهذا
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يمثلونالدرجةهذهرؤساءفإنالملوكيالعقددرجةعن

:امثالاليهود،عندالبابليالسيابطالوحركاتهمبدرجاتهم

الدخولللعضومجقولا..وغيرهم،وغررا،ونحميا،بابلزرو

الماسونيةفياعظماستاذدرجةبلغاذاإلاالماسونيةهذهفي

يعزفا،الرمزيةالدرجاتجيعيجتازالماسونيأنإذ..الرمزية

الملوكيالعقددخلإذاحتى،الاستاذيةلدرجةالسركلمةعلى

ايها،أهنئكم:بقولهالجددالاعضاءيخاطبالرئيسسمع

الشريفة،عمارتنااساسهياذ،الدرجةهذهبنيل،الرفاق

ارالأسبعضلإدراكالأولالسموهي،عقودهاومفتاح

وقد.أبيفحيرامبمقتلفقدتالتيالاسرارتلك،الخفية

يتبسرانإلىالدرجةلتلكممبزةأخرىاصاروقتئذوضعت

هذهبقيتلقد.المفقودةالأصليةاسارهاإلىالاهتداء

بالكيفيةاكتشفتثم،قرونخمسةزهاءالخفاءحيز!الاسرار

0011المؤثرةحالتهاعلى،الاَنلقنتموهاالتي

التدليلهوكرضنا":قائلاكلامهالحاجيوسفويواصل

العالمفياليهوديسيرها،سريةجعيةهيإنماالماسونيةأنعلى

الشعوبتفرقةمنهايقصد،خالصةجمهوديةلأغراض،بالفعل

واسطةوهي.يزعمونكماتقويتها،لاوإضعافهالاجمعها،

لإنشاءاليهودويستخدمهااستخدمهاالتيالوسائطمنكبيرة

علىاليهود،وتسليط،اسرائيلمجدرإعادة،القوميوطنهم

.9تسدفرق:قاعدةعلى،كافةالأرضشعوبمنغيرهم

نكتبولسنا9:العباراتهذهبمثلكتابهالحاجيوسفويختم

الأرضوجهعليهوديكلفإناليهود،منلأحدنكتبما
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رفعهيإنماالماسونيةمنالقصوىالغايةباْنتاماإثراكايدرك

منفلسايدفعحقأويدخلها،اندون،الصهيونيةمنارة

عدداليهودمنفيهاالداخلينعددأننرىفانناولهذا،أحلها

منها،مقصدهمإلىالناسأنظارلفتلعدموذلك،جداقليل

ومجب.تنجيرهمنالغايةيعرفون،صندوقفيدراهمدفعوعدم

مظهرهكانمه!ا،صهيونييهوديكلأن:كافةللناسيعلنأن

اليهودية،الفرقنظرياتاختلفتومهما،الناسبهيخادعالذي

..الثالثةللمرة،فلسطينإلىالدخولفي

هيالماسونيةنخونألافيأتسمناهاالتيالمغلظةايأقسامإن

نفضحها،أنوهو،المقدسالواجبلهذاتدفعناالتينفسها

العامة،للمصلحةمنااندفاعاذلككان،أقسمناعندمايأننا

متآمرين،مغرورين،متهوسينالناسمنفريقلمناصرةوليس

.9)17(فاسدةخاصةكايةأجلمنالإنسانيةكيانهدمعلى

؟قولقولهبعدفهل..ووفىالحاجيوسفكفىلقد

ومزاعمهاالماسونيةالاَخرهوفضحثيخولويسوالاب

والقائدلمالفرمسونشريعةفيالمصونالسر"المشهوركتابهفي

كتبعدةفيزيفهاعنالنقابكشفاتلخانجوادمحدالتركي

ليتعرفالماصونيةدخلزهرةابومحدوالث!يخالتركيةباللغة

هؤلاءاكتشففلما،الخارجفيذلكمنيئسانبعد،عليها

بالحمىيتلهى،كاملاعاماساحلهاعلىأبقوه،كرضهالخبثاء

.عارفولا،آسفغيروتركهم،منهملذلكفيش،والرمال

1-32133ص،طيمهعدالرحمنصابروافيعةوالصبيخةالماصيخة7،(

ا-rr136عى،الغمراوىطمياسين،اسرائلأكزلهذا
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اليهودىالصحفيإليهاجرهفقدالأفغانيالدينجالأما

وإليهاصخصهإلىا!ظلهالذي،صنوعيعقوبالساخر،

فلما.توفيقوالخديوىا!طعيلالخديوىسياسةبمهاجةبتظاهره

ماواسس،تركها،باطنهاغيرظاهرهاانالدينجالاكتشف

الإنسانيةالماسونيةأهدافتحمل48()،العربيةبالماصونيةصماه

جعيتهإلىانفموقد.لمؤسيهاإلاولاءهاتحملولا،المعلنة

والشيخ،عبدهمحدالشيخ:منهمعضو،003منأكزهذه

وعبدالسلام،الباروديساميمحودوالشاعر،رضارثيد

الزرقاني،والشاعرمظهر،وعلي،اللقانيوابراهيم،المويلحي

...كثيروغيرهم،نديموعبدالله،اسحقوأديب،نقاشوسليم

وتادةبزعماءاسمهاربطفيالخبيثةاصاليبهاوللماسونية

سمعةلتشويهإما..اصمهاإلاالماسونيةعنيعرفونلاكبار،

اضفاءمنالماسونليستفيدوإما،مؤيديهمنفوسفيهؤلاء

فيالأكبرالماسونيالمحفلارصلفقد.عليهمالماسونيةصفة

وتهئةتأييدبرقية،مخلوفطهرئيسهلسانعلىمثلا،مصر

يوليو23بثورةالاحتفالبمناسبةعبدالناصر،جالللرئيس

الماسونيةالمحافلزيدابوحكمتالوزيرةتحلانقبيلوذلك

الاجماعيةللثئونوزيرةبصفتهاأم649سنةمصر،في

ماصنيا،عاشالافغافيالدينجمالأنعلىيصرونالمفكلرسبعضفإنولهدا)48(

الافنانيالدينجالماصيخةأنلو:فقطياهلبدورناونحن-ماصنياومات

يكفها،ادوألميتهبدكانهيتطعلمفكيف،يهوديةماصيخةبمجملهاكانت

ذلكيكلثفاكيفبل..؟ائلخانجوادوكدالحاجيوتاكفهاكما

جالانافرضنااذاإلااللهم!أريبذكي،كلهم،عد.عدالثخامنالتلامذته

هموماالإ!ميزيترلوايرداي،العربالد،نمةمن،تلامذتهالافغافيالدين

بملصر2
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علىعبدالناصرجالالرلْيسمكتبيردانالطبيعيومنآنذاك

كانجهةايةمنتصلهالتيوالتهنئةالتأييدبرقياتكل

برقيةالماصونوتناول.طبعامخلوفطهبرقيةومنها،مصدرها

،ومعنويماديدعممنيملكونبماونثروها،عبدالناصرجال

مكبرين،مهللينبارزةباطارات،المصريةالصحفجيعفي

عبدالناصربانمبايثرةغيرخفيةبطريقةالناسوموممين

.مخلوفطهمصرفيالماسونيةاباشكرقدكانلماوالاماسوني

الوجوهمنكثيرايطءبالماسونيةتقترنايضامصروفي

وامين،غلوشواحمد،الرافعيصادقمصطفى:مثلاللامعة

باشاماهر،واحمدخليفةاليزلوسيفباثاوصدقيالخولي

في،الناسيدريولا..نفطفاروقوحتىعليمحدوالامير

اأماسوفينهمغير،ومَنماصنيهؤلاءمنمصرفيوفيصر

إنهتيلبهتلصقحينالماسونيةالىانكرانماءهإذاالشخصلان

لاإليهابانمائهمالبوحاعضائهاعلىتحظرالمايعونيةلأنكذاب

!عاكتاالإنسانهذاظلوانالشخصياتكبارمنكانوااذاسما

نف!هعنالتهمةولرد،علناذلكلأنكرماسوفيكيرانهلو:قيل

هذامنتستفيدالتيالوحيدةوالجهةالرضادليلفالسكوت

لمصلحتها.شيءكلتوظفالتيالماصونيةهيوذاك

فيالماسونيةالمحافلزيدابوحكمتالوزيرةحلتوحين

4/14q/بتاريخ،مصر ) A\،نارفضتالمحافلتلكلاْن

اعضائها،واسماء،وأهدافها،بميزانيتهاالممصريةالحكومةتزود

جعياتمنبغيرهااسوة،ومراتبتهاعليهاالتفتيشرففتكما
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داهمتانبعداقبيتها،فيالحكومةاكتشفت،العامالنفع

جعية003واصارسماءا،تهاوممتلكاأموالهاوصالرتمحافلها

لتأخذ،لخروشوفعبدالناصرجالصلمها،روعيةماصونية

خروشوفلاحقفقدوبالفعل.منهاحذرهاالرو!يةالحكومة

يقبرالذي،اليهوديسوسوليفوكان.وحلها،الجمعياتهذه

لمخروشوفانالارأسهاعلى،ومنظرهاالشيوعيةفيلوف

فيالساميةلمكانتهشيئا،هذالسوسوليفيفعلاني!تطيع

منليسصوصوليفولكن.تهورجالا!ثبابهنفوسوفيالحزب

يضربهانمنهفخثية،خروثوفذخَلعلىيسكتونالذين

هوتحرك،بريا)94(ضُربكما،المناسبالوقتفيخروصوف

خروشوفيتغدىانقبلبخروثوفيفطركيوذلك،بسرعة

عشرينبهالصقانبعد،بهاحاكمه،مؤامرةلهفحاك،به

وامتيازاتهمناصبهجيعوعن،الحكمعننحاهثمومن،تهمة

اياممنلهتبقىماطيلةخروصوفوظل.والرسميةالحزبية

ماتحتى،الحسرةومجتر،الألمويمضغ،فراغفيينظر،عمره

.وكمداغابغيظهخروضوفماتلقد..مدحورامذموما

عهدلجلةللمحابراتورنجاللداخلة،زيرابقي،صفِتييدودىمدالرلا)94(

خلنائهاقوالفيتطهرجاضهكرملامحولدتضاليرتوفىوحيرضاليى

الننعلللمحافظةمرعأبيرياهزلاءتحركرأييرىبيريايكى،واوتصرفاتهم

تقصيالهود،منوجلهم،انصارهمعمؤامرةفجك،لمهوحمايةاتلي

الديناليهود،الالجا+كبارمخدمين،بالمطرلقهصازاخهميودمنلقل

عدداالطريقمنأزاحوافمدوبالفحلمرضواإذامؤلا.علاجعلىسئرفونكانرا

فالتي،النائيمداهاتلغانقياكنتالمؤامرةانإلاالرعا.،هؤلا.من

العظس.ايخانةبتهمةفأعدمواورفاتهبيرياعلىالقضلذلك
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لخروشوفوجهتالتيالتهمجيعأنإليهالإثارةتجدرومما

يحملهاكانالتي،الحقيقيةالاساسيةللتهمةإشارةايةفيهاليست

اللهشعبلأبناءالتنكرتهمة،وجلادوهقضاتهإليهنفوسهمفي

أليس.الارضتحت،المظلمةأقبيتهمفيوملاحقتهمالمختار،

لونهواصبح،تثيعقدالسوفيتيالاتحادفيشيءكلأنغريبا

حتىروسيافيالشيوعيةالثورةقياممنذ،ترمزيابل،قانياأحمر

يرحلون،يهوديتهمعلىيزالونمافانهماليهود،إلا،اليوم

الميعاد؟!ارضإلىالاشتراكيةقلعةمنكبيرةباعداد

(.ْ):بيلدربيرغ-9

سحابناطحتيبينمتواضعةبنايةفيبيلدربيرغمبنىيقعا1

ايت،93رقمتحملالتي،البنايةمدخلوعلى.بنيولورك

ومارون."وشركاهمارون"اسمتحمللافتهيوجد،15شارع

ايضاتعنىوانما،فحسببيلدربرغبشئونتعنيلاوشركاه

تجرىالتيالنقاشلقاءاتتنظمالتي"،دتشليمؤسسة!ب!ثئون

السياصيينكباريحضرهاالتياللقاءاتتلك،باركدتشليفْي

وأوروبا،امريكافيوالصناعةالمصارفورجالوالدبلوماسيين

المحليالمستويينعلى،تواجههمالتيالمشاكلفيللبحث

إلا،مستمردوريبشكلتحدثباركدتشليولقاءات.والعالمي

يعمفلا،التامةالسريةمنكثيفبغلافقراراتهاتغلفأنها

لاريحالصالرة7872رتم،الغرا.الكوية"القبىاجريدةعننغلا)05(

الواتعيؤيدهامحلوماتمنفيهجاهمالخطورةسر.تجصرف91/20891/

.الملموص
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الذين،فقطأعضائهافيذلكينحصروإنما،ثيئاعنهاالناس

ايامثلاثةالسرىللنقاشيجتمعون،عفوا031حوالييبلغون

تنتهجهاانينبغيالتيالسيا!ةفيهايقررون،عامكل

قراراتخطورةتتصورانويمكنك.الغربيةالديمقراطيات

وهارولد،هيثادوارد:الاعضاءبينمنانعلمتإذاهؤلاء

تاتثر،وماركريت،هيليودنيس،كالاهانوجيمس،وبلسون

وجون،غيديسريوالسير،رولواللورد،باولوإينوح

السابق،الألمانيالرئيسحلولقد..ستيلوديثيد،هارثي

جموعةرئاصةفي،هيومالانجليزياللوردمحل،شيلفالز

.مؤخرابيلدربيرغ

79صنةيونيو،وفي Iالصحفإحدىكتبت.ام

المعلوماتببعضتزويدهاتطلبالخارجيةوزارةالىالبريطانية

لمانناالحظصوءمن":كالآتيالردفجاءها،المجموعةهذهعن

فيحتىاو،مصنفاتنامنايفيبيلدربيرغاسمايجادمننتمكن

11!العالميةالمؤسساتصجلات

جوزيفالدكتوراستحدثها،فكرةالأصاسفيوبيلدربيرغ

اواخروفي.السياسيةالفل!فةفيمتخصصوهوراتنغر،

وتد.أوروبابتوحيدالمطالبينكبارمنراتنغركانالأربعينات

المخابراتوكالةمنلهاللازمالمالعلىالحصولمنتمكن

الامريكيةالاوروبيةاللجنةبذلكفشكل،الامريكيةالمركزية

سنةوفيالاْوروبيالثبابمجلسشكلكا،الموحدةلأوروبا

عقدعليهواقزحبرنارد،بالاْميرهذاراتنغرإتصلام539

)الناتو(الاطلسيشمالحلفدولبينرسميةغيرلقاءات
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الأوروبية.التحالفاتومناقشة،الثرقضدالغربلتوحيد

إلىالفكرةباعاحبث،واثنطنإلىالإثنانسافرذلكوبعد

"..آنذاكالمركزيةالمخابراتوكالةمدير،سميثوالتربادل

مخالبعنبجدةكهذهصيةخطيرةاجماعاتانيعقلفهل

اليهودعتاةمنالكبارمموليهاوأنصيمالا،الداميةيهوذاأبناء

الماسونومناليهودمنالفقريةأعمدتهاوأن،الصهيونيةوغلاة

المتهودين؟

أنقلأنإلا،ورائيالبحثهذاأخلفوأنا،يسعنيولا

الأكبر،فرنساأديبيراعلنارسمها،رائعةحيةصورةلكم

ولؤمهمخستهمفيهاصور،يهوذاالعملأبناء،ثولتير

قبووتحت،الليلشبحفي":فوهلافض،فقال،وإجرامهم

شاحبمصباحضوءوعلى.الدنساجماعهمالكونيسود،مظم

هذهفوقالسيوفنظمتوقد،قبرفوق،دنسهيكليقام

،الدممنأوعيةفيأطرافهاتغمس،الظلامالحالكةالجدران

أحدهوالمعبدهذاوراهب.المرعبلخفائهممنذرةآنيةهي

بعيد،زمنمنذ،الأرضأممكلملأواالذين،العبريينأولئك

.(")1ْوالأصاطيرالخرافاتمنبسلسلة

وصفعن!البندقيةتاجر"رائعتهفيسكسبيرأعفاناولقد

)51(

)51(

سنروا:أنقبلبيلدبيرغلتاءاتحضرواالذينالأسلكليةالخصاتومن

الذينومنفان!.،طيروسمونديلووالزكيجر،،هريجيرالدفورد،

شيت،ويلصوت،دتانجكارفاليري:مؤخرالقاهاتماحضروا

وبهث،كارلفونواللورتاسر،ومارغرت،يليوديخيى،ويوزكاتكلل

طوصذافزةنذ،بيدبيرغجماعةنحركالتيالجماعاتاتوىومن،جزلف

روكفلر.ديثداليهوديالميونير

703مى،كعدانبثير،اتبرئة
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المرابيشايلوكشخصيةبرسم،ونذالتهموإجرامهمجثعهم

وإنما،المركبةوالأرباحمالهبرأسيكتفِلمالذي،اليهودي

عدمجاهديناليهودحاولولذلك.ودمهضحيتهبلحمطالب

ببهبنإذاعتهاأو،تمثيلهاأو،المدارسفيالمسرحيةهذهتدريس

لذلك.سبيلاوجدواكلما..الناس
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الثالثالفصل

ونيةالماسبنات

المنتظرالمسيح-ا

الماصونبةبنات-2

البهائية-3

الدونمة-4

.م..ممماسونية-5

)الأسود(الليوترنوادي-6

يهوهشهودجاعة-7

برتبناىجعية-8

الشيطانمعابد-9

الحديثةالروحيةا-.

باليهودالتشهيرمحاربةجعياتا-ا
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المنتظر:المسيحا-

منذواليهود،.موعوداومنتظرمعناهاآراميةكلمةمسيا

ينتظرونوهم،اليومحتىالبابليبالسبىالارضفيشتاتهمبدأ

جاءوحين.واضطهادذلمنفيههمممايخلصهم(ميحأ)مسيا

العقائدإطارفيالمنتظرالمسيحفكرةادخل،ميمونبنموصى

ليتوجالموعود،مسيحهمينتظروناليهوديزالوما.اليهودية

.يهوذافيمملكتهعاصمةمنويحكمه،العالمجععلىملكا

عنهتحدثتفقد..حلواافياليهوديصاحبمسياخيالبقي

يهوهسهودورآه..مرمبنلعيىخمئماورأته،البروتوكولات

نواباأنفسهمرأوافقدالصهيونيةأقطابأما.الهيكلفيكامنا

منامهفيهيرتزلورآه.)1(تستقبلهلهدولةلقياميمهدون،عنه

رآهفإنهكوريونبنوأما.قريباآت9نيأأعلن،أعلن:يقول

..المحناليهودعنيدفعلرعا

الذى،الحق!يقيالمسيحمسيامميرونفاليهود،كلوعلى

جورأالارضتمتلىءأنيوم،الارضعلىيظهرسوف

جيعفيستاصل..وآثامهماوضارهممنالناسيخلص،وحروبأ

عداما،الحكوماتكلويحل.اليهوديالدينعداما،ايأديان

بيناسائيلربالأربابربيستريحوعندها.يهوذامملكة

بذلكفينتهيالتلمود،يقولكا،سلامالعالمويعم،خصومه

المختار،ثعبهبحقلتفريطه،وأنينهوندمهالجنودرببكاه

الدينونةهيوهذه..مخيطةصوفيةوملابسفطيراالسماهفتمطر

جراإلالتوالصبيةوالرونوكولاتالنمودصيئفياصانيلولة(1)

روماهامتهاضهكلونالتى،أيهولمملكة
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عندفالقيامةبعدها)3(دينونةو!اليهود،عرففيالكبرى

رقادها،منبعثهاهووالبعث،يهوذامملكةقيامهياليهود

أعدائهاورؤبة،مرفوعةرايتهابرؤيةالتمتعهيوالجنة

لبنيكنيمةوممتلكاضهمأموالهمعلىوالاستحواذ،مهزومين

إذنعرفهمفيالحقيقيةفالدينونة.مناوأتهاهيوالنار.اصرائيل

لأنهم،منهموالانتقام،الاْرضشعوبجميعإدانةهيإنما

الث!يخسئل.وظلمهمواضطهادهماصائيلبنيشتاتفيتسببوا

منهاجيوجدلاأنهنعمنحن":فأجالب،الدجالعنعبدهمحد

لراهمهاتزاللاإذ،المامونيةمنهاجمنعمراأطولدجل

قرنا"عثرينمنذ،متداولةالمريفة

والمهديالموعودالمسيحفكرةانتقلتهذهمسيافكرةومن

بطرلق،العالمفيالأخرىوالمذاهبالدياناتبعضإلىالمنتظر

بمولدظهرقد،المسيحيةعرففي،فالمسيح..التقليدأوالدس

.احداينتظرونلافالمسيحيونولذلك،مرمبنعيسى

ختمتقدالأرضإلىءال!طرسالةانيعتقدونبعامةوالمسلمون

مجملصوف،كانمنكائنا،رسولأونيلاوان،بالإسلام

إلىءال!طرسالةختمتأنبعد،الأرضإلىالطءمنشيئا

منالجماعاتوبعضالافرادبعضهناكأنالأرضمابم(إلا

منظهورعنتحدثتالتيالنبويةالأحاديثيؤولونالمسلمين

عنالناسبانصرافالعالمفيالفوضىتعمحين،الإسلاميحمل

المهديأوالموعودالمسيحأنهزاعمين،خاطثاتأويلا،الإصلام

163-164ص،الزعجعلعدد،الماصلهحممه(2)

ورضت،نحتنعيكلمواتتديخكلملكمأكملتالوم.القرآنفيجا.لقد()3

لهتمكلغادمايخكلمتركتاوالعدىنيلأاالنةنيوجاه،ديخاالإ!دملكم

."وسنتي،اللهكتا!.ابدابعديتصلوالن
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هذاعلىوبناء.وألقابصفاتمنذلكإلىماأوالمنتظر،

منكثير،اليومحتىالنيبعثمنذ،ظهرفقدالخاطىهالاعتقاد

القرآن9أنمعوبهتانا،زوراالمهديةادعواممن،المسلمين

قيودمنتيدايمنمطلقةكيبةأمورعنيتحدثالموالحديث

هؤلاء،ببعضوالضلالالخيالصطحلقد.)4(والمكانالزمان

وادعى،المهديةمنهمآخربعضوادعى،النبوةبعضهمفادعى

إلىالضلالأوصلهمنومنهم..الغيبوعمالعصمةآخرون

الناس..وطالبواالفيضأو،التناصخاوبالحلول،الالوهيةادعاء

علىحرصا،للمسلمينآنلقد.مجمدهموالتسبيح،لهمبال!جود

حسماالمشكلةهذهيحسمواأن،الصفووحدةالإسلامروح

ليقطع،والسنةالقرآنوتحكيم+الهادىالمتزنبالنقاش،نهائيا

هذابروحالعبثنفسهلهتسولمنكلعلىالطريقنجذلك

.()ْوأمراضهلأغراضهمطيةواستخدامه،الدين

الماسونية:بنات-2

وبعلى،البثعوجههاعنالماصونةأبناءبعضكشفأنبعلى

اصاعتهوما،موْامراتمنحاكتهبمالل!ناساكاصؤبانتان

يقمن،بناتهااطلقتذلكبعد...وتضليل)6(ضلالمنفيهم

18عى،الخيبعدالكرم،يظرونهوءتالمنتظرالمهدى(4)

ميهمتوصتمنعلى!اوطفت،المقرةهدهيمابةقل،الفكرةهذهحملتلغد(5)

بيتزللاحتى،يخها3وآرابمل!هم!هضنروفقهاكمالملصينصيوحمنالمعرفة

أنكرنهمقم.ئلاثأحدفوجدتهم،انئكلةالقفههذهنلفيتدم

بطهوروتال،سصها،أنكلرا!احاديثلمضايدوقم.بوفحهاوقال،الاحاديث

أيدوتم،لالرصعلنزلكاا،العابهلملحالدينهذايحملصالحإنان

انظر.المهدلىبظهوروتال،جميهاالاحاديث

ألفيمناكزاكثافعنمؤخراالانجاه،كالاتتاتتهماذلكعلثالوخير(6)

،=والمال،ابصةفي:مقدرا!هافييتحكلمودايطالافيالماموناعضاهمنعفو
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وتغيرففيحتهابسبب،اليومبهالقيامتستطيعلاالذيبالدور

تنكرية،ملابسهؤلاءبناتهاألبستأنهاإلا.العصرروح

وأطلقت،زينةوأدواتمساحيقمنتمتلكبماتهنقطواخفت

يسهلحتى،والمراوغةالمخادعةعلىوعلمتهن،محببةاسماءعليهن

ونوادي،والدونمة،البهائية:وما..أمهنأكراضتنفيذعليهن

وبناييهود،شهودجاعةوما،والككوالروتاريالليونز

باليهود،التثمهيرمحاربةجعياتوما،الشيطانومعابد،برت

إلابنات..الحديثةوالروحية،الشعوبانصاروجعيات

ألبتهن،وأغراضهامخططاتهاوتنفذ،بأمرهاتأتمر،للماسونية

بأعنمجثناولو.العصرروحليناصبنالعصرملابسأمهن

لا،أمهإلىينسبالهوديلأن،وجدنالماالبناتلهؤلاءثرعي

نأفيبأسفلا..المزعومةالموصويةالثريعةبحسب،أبيهإلى

أمةحضانةفيسيكونالوليدأنطالما،كاناياأبوهيكون

بالخفاءحوائجهمقضاءعلىاليهوديستعينوهكذاأستير

.والدهاء

V(:)البهائية-3

يدعلى،إيرانفي،ظهرتماأول،البهائيةبذورظهرت

الفمالْحمنكيراكثا!بحدتتقلانالحكلومةاضطرتلدرجة..والاعال-

لملدرحةوصاطالدولةرحالوكارونوابرزراهوفيههمهؤلا.ارتكلبهاالتي

العالميةالحر!:يايةفدايطاليايحكلمظلالديالمجيالديمقراطيالحزبيظع

حقالممانحيىمالعاكاررجالاتكبارلأدجديدةوزارةيؤلفان،الايخة

راصه.تصة

47-اهص،الجورىعليح!،32العدد،العرلىمجلة(7)

141عر،طيمهبدالرصعابر،وافيعةوالصيونبةالماصنجة

ا-97918ص،الزع!عليعد.د،الراكنيالماصيخة
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جديد،اجتهادكطمذهبإلىدعاالذى،الأحسائيأحمدالثيخ

الناسيهيىءأحمدالشيخوأخذ.إليهنسبةالثميخيالمذهبصمى

منالدعوةحملموتهوبعد.المنتظرالغائبالمهديظهوربقرب

صنةكربلاء،فيهذاتوفيحتى،الرشتيكاظمتلميذهبعده

،فرقثلاثإلىالشيجونانقسمالرشتيوبموت.أم843

وجاعتههوهامالذي،البشروني---فيبزعامةاقواهاكانت

المنتظر،الغائبالمهديعنالآفاقفييبحثونوجوههمعل

نتيجةواسفرت.ظهورهبقربوالرشتيالأحسائيبحرالذي

البثروفيبينسيراز،ارضفيتم،مرلبغريبلقاءعنالبحث

يزعملمامطابقةصفاتهكانتمحد،علييدعىرجلوبين

المنتظر.الغائبالمهديصفاتأنهاالبشروفي

.الدعوةدخلت،محدعليوبينالبثروفيبين،اللقاءوبهذا

،البابنفسهمحدعليلقباذجديد،منعطففيالشيخية

بابالبثرونيعلواطلقالمنتظر،الغائبالإمامباببصفته

التاريخوهذا..م4841سنة،ايار33فيذلكوكان.الباب

ولقد.مولدهايوماعتبرإذ،البابيةللدعوةبالنسبةجدامهم

حروفباسمداعية81عددهمكانالذين،الأوائلالدعاةصمي

فيلهوالدعوةبظهورهيبثرونالبابارسلهمولقد،الحي

الأمصار.

وعلى،البابيةالدعوةالبرغانيآلاعتنققزوينمدينةوفي

كانت،جيلةذكيةفتاةوالدوهو،صالحمحدالملارأسهم

الذهي(التاج)تاجزرينبلقبوالدهافلقبها،العينقرةتدعى

لقرةأصبحوقد.صعرهاوصفرةلجمالهاوتأكيدا،لهاتدليلا

البابية.الدعوةفيشأنوأيشاْنهذهالعين
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ابنمعالعمتطلبكربلاءإلى،صباهالب،العينترةذهبت

العينقرةالتقتكربلاءوفي.زوجهاايضاوهو،عمها

،ايرانفيالبابيةالدعوةظهرتولما.بهوتاْثرت،بالرشتي

حروفمنحرفاواصبحت،بهاالعينترةالتحقتمافسرعان

صوتها،ورخامة،وبلاغتهاحجتهابقوةمستمعيهاتأص،َالحي

الأحسائيكتبأنيوماالعينقرةأعلنتلقد.إيمانهاوحرارة

الغائبالإمامهوالبابلأن،الباببظهورنسختتدوالرشتي

بها،يف!كونوكادوا،مريديهابعضعليهاذلكفاحنق،المنتظر

بغداد.إلىرحيلهالولا

الشريعةتجديدوجوبإلىتدعوالعينقرةاخذتبغدادوفي

الذيالكتابوهو!البيان"أحكامبمقتضىوالعملالإسلامية

الواليأمرهاولذلك.القرآنمحلليحل،(الباب)الذكروضعه

علىوخوفا،القتلمنعليهاخوفابغداد،تغالرانالزكي

منحافلموكبفي،كرمث!اهإلىفرحلت،الفتنةمنالشعب

،الناسمنكثيرحولهاالتفكرمنثاهوفي.والرجالالنساء

إلىفرحلتبغداد،والياجلاهاك!اعنهاآالحافأجلاها

هناكلتحتمي،رأصهامسثط،قزوينالىومنها،همذان

استفحلانبعد،المدينةأحاسجنهاقزوينوفيبأهلها.

استطاع،حسينميرزاالمدعوالكبارأتباعهااحدأنإلا،امرها

.هناكبيتهفييخفيهاوان،طهرانإلىالسجنمنيهركاان

اخذتهذالقبهومنبالبهاء،يلقبكانهذاحسينوميرزا

.اليومحتىبهتعرفزالتماالذممط،البهائية:اممهاالبابية

e.هذهخلالمحد(كل)ا!ابكان Wمديتفيمسجونا
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للبحث،ام)8(848سنه،البابيننزعماءفيهافاجتمع،بدست

منالبابيةالدعوةموقفلإقراروكذلك،وانقاذهضهريبهفي

الإصلاحبدورتقومأنهاأم،تنسخهاهل:الإصلاميةالثريعة

بقرةإذيتناقشون،الرجالمنوكلهم،المجتمعونوبيما.لها

غيرعلىوجههاعناسفرتوقد،فجأةعليهمتدخلالعين

دخلت..الحللأجلولبست،زينةبأبهىوتزينت،عادتها

تصرحوهي،صوتهااليهميسبقها،منهمانتظارغيرعلى،عليهم

نقباءيفرمنهاوالتي،القائمبهاينطقالتي،الكلمةاناإني":قائلة

تفكفيهويرور،عيديوملهواليومهذاإن،ونجباؤهاالأرض

ويقبلالمجد،هذافييشتركمنكلفليقم،الماضيقيود

بظهورنسختقدالإ!لاميةالشريعةأحكامفإن،صاحبه

0011الباب

بصوتكلامهاتلقيالعينوقرة،المؤتمريناعينوجحظت

خجلا،بأيديهموجوههمبعضهمفاخفى..واثقجهوري

نأيريدسيفهاحدهموجرد،سمعمالهولأحدهموانتحر

واقفةظلتبل،أمامهاحصلمابكلتأبهلمأنهاإلا..يقتلها

النهاية.حتىخطابهاأكملتأنإلى،كالطود

استطاعإذ،البابيةالدعوةفيتحولنقطةبدتمؤتمركان

قيادةعلىيستولواوأن،المبالرةزمامينتزعواأنالأتباعبعض

وتعاليمه.الإصلاملروحمغايرةطريقفيبهاوالير،الدعوة

تائمةدينيةفرقةبصفتهاالوجودإلىالبهائيةظهرتوهكذا

الدينذلكرأسوعلى،أديانمنقبلهالماناصخة،بذاتها

عضهذا!ل.(افيعي)الانانفتوماركىكارلاددرالماممذافي()8

؟ااتناق
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منه.انطلقتنهاأزعمتالذىلإسلاميا

البهائيين،رؤوسعلىتنهالالاعتداءاتاخذتوهكذا

فيالباباعدمام085سنةففي..ملحدينكفرةبصفتهم

قرةاثرةعلىوأعدمت،فيهاالملميهنعلماءمنبفتوىتبريز

للموتمستعدةالجلاداماموهي،حاولتلقد.طهرانفيالعين

له،منهاهديةالحريريمنديلهاوناولته،البهائيةإلىتستميلهان

وهيل،مهجورةبزفيجثتهاالقيتثم،بهوخنقها،منهافتناوله

معالمها.وغابت،بالأرضصويتحتىالزابعليها

والبهائيون(حسينميرزا)البهاءالباببعدمنالدعوةوحمل

العبادات،فيالباطنيةوالحركاتالمذاهبكلترىكمايرون

الجهاد،فييرونكما..وزكاة،وصوم،وحج،صلاة:من

علىخفيتمعاني..وغيرها،والعقاب،والثواب،والبعث

المعانيهذهدلالاتوأن،والتابعينوالأئمةوصحابتهالرسول

امتدادايباطنيةدعوةإذنفهي.وحدهماوالبهاءالبابعند

الحيحروفمنوغيرهماسبأبنوعبداللهالأحباركعبلدعوة

واختلاقالباطنيةبعصاالإسلامضربواالذين،السئية-

هذهجاءتالمستنقعاتاىمنندريلاونحن.الأحاديث

والرشتي،،الأحسائي:الاسلامعلىالغريبةالطحالب

إلا03!0العينوقرة،حسينوالميرزا،محدوعلي،والبثروني

وأن،الخفيةالقوةأصلوبهوالعملفياسلو3أنندرىأننا

علىالهائيةوضعناولذلك،الماسونيةأهدافهيأهدافهم

الماصونيةلأنذلكفيمغالينلسناونحن،الماسونيةبناترأس

معهامتطابقةتجعلهاتكادعدة،أمورفيالبهائيةمعتلتقي

126http://www.al-maktabeh.com



بلمذهبوأنها،كتابألهاانالبهائيةادعاهلولا،كاملأتطابقأ

لهاوتت!نكرانالاديانجيعتنكرانفكلاهاجديد..دين

علىالالهيالعمعيرفعيينسلمنفرعابأنتؤمنانوكلاهما

وكلاهماالجهاد..فكرةنسختاتدوكلاهما..الاممجع

صنةأنإلىتذهبانوكلاها.والباطنيةبالتقيةتقولان

اليهودصيادةدوروبدء3،الأأزمنةانتهاءسنةهي.ام844

نعرفانويكفي.التاريخبهذايؤرخونوالبهائيونالعالمعلى

في،حيفادخولهعندالإنجليزيالجيشاشقبلواقدالبهالْيينان

كماتماما،المحررينالفاتحيناستقبال،الأولىالعالميةالحرب

في،الاصتانةدخولهعند،الفرن!يالقائدالدونمةاستقبلت

الفرنسي،للقائدولاءهمالدونمةأعلنوكما.نفسهاالحرب

البهائيونأعلنكذلك،علنااليهوديةهوشهمعنلهوكشفوا

اليهوديةهويتهمعنلهوكشفوا،الانجليزيللقائدولاءهم

بأرفععباسزعيمهمصدرالانجليزيالقائدحلىولهذا.علنا

الإنجليز،خدمةفيالبهائيينوجهودلجهودهتقديرأ،النياشين

وليسأخيرانعرفانويكفي.الكبيرالميناءاحتلالوبعدقبل

دولةقياممنذ،اسرائيلفييتصرفونالبهائيينأنآخرا،

.الاساسهذاعلىويعاملون،تمامااليهودتصرف،اسرائيل

سيطراليهودالتي،الأممعصبةاعزافمناقوىدليلمنوهل

عالميا؟مذهبابالبهائِة،تراراتهاعلىوالماصون

لاهنا،المنتظرالإمامأوالموعودالمهدياستخدملقد

الإسلاملانكاروإنما،وجههلتشويهولا،الإسلامعلللدس

،القرآنمحلالبيانوإحلال،ونبياقرآنا،وتفصيلاجلة
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،وغيرههذاافبعد.المرسلالنيمحلالدجالالذكروإحلال

وموعود؟!منتظر،:نقول

:)9(الدونمة،-

أطلقهاوقد،خسيسأوقذرمعناهاتركيةكلمةالدونمة

بعد،تركياإلىاسبانيامنرحلواالذيناليهودعلىالأتراك

عثرالخاس!القرنينفي،الأندلسمنواليهودالعربطرد

الأتراكبزيهؤلاءتزيىلقد.الميلاديينعثروالسادس

عليهميسهلكيوذلك،بمسلمينولاباتراكهموما،والإصلام

ومن،علمانيتهاوإعلان،وتفسيخها،العثمانيةالدولةعلىالقضاء

فلسطين.لاستيطانالمسيرةعلىالعالميهودمساعدةثم

نأبعد،والآستانةسلانيكإلىتفداليهودطلائعأخذت

عرضفي،منهممليونبنصفالإمبانيةالتفتيشآمحاقذفت

والجوعالمرضويتخطفهم،وموانئهأمواجهتتقاذفهمالبحر،

يخيروهم،لمنهمأعليهمالإسبانحقدمنوبلغ.القراصنةوأيدي

اعتناقمعالبقاءأو،بدينهمالرحيلبين،العربخيرواكما

حرقاالموتأو،الفوريالرحيلفهمطلبواوإنما،المسيحية

بأناليقينعميعلمونكانواالإسبانلاْن،التفتيشآمحابنار

لا،المسيحيةباعتناقالتظاهرمعالبقاءيفضلونسوفهؤلاء

فيزادومما،بديلابدينهيرضىلااليهوديلأن،حقيقةاعتناقها

فيهابما،الإسبانيةالاراضيمعظمأنعليهمالإصبانحقد

الجشعين.المرابينهوْلاءعندمرهونةكانت،الكنيسةأراضي

فأخذوا،بالإصلامتركيا،فيحلواحيناليهود،تظاهر

233عى،!لزعبىعليمحد.د،العراهفيالماسونية(9) - 21 A
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يهودا،كانوافانهمالباطنفيأماالظاهر،نيالفرائضيؤدون

طقوسهمويمارصونوالتلمود،التوراةيقرأون..وقالباقلبا

الفطير،ويأكلونالخفاء،فيأعيادهمويع!دون،صاالدينية

الزكيةأيط!همجانبإلىشرااليهوديةبأصما!همويحتفظون

ايضا،البكتاسيةالصوفيةالطريقةواصتغلواا(والإسلاميتماْ

أذممارها،يرددون،حلقاتهافيوتحلقوا،زواياهافيفاندصوا

الرقباء،أعينعنبعيدأ،وهناك..ثراويشهامعويدروثون

.المؤامراتويحيكون،الدصائسيدسونكانوا

صنة،سلانيكيهودالثأالثانيبايزيدالسلطانزمنوني

غيرالأببعدفماأصبح،فيهالهمماسونيمحفلأول.م6831

الدولةجسمفيانتشرتالتيالماسونيةالمحافللجميعالشرعي

المحافل،هذهواستطاعت.الآستانةمحفلرأصهاوعلى،العثمانية

علىتعملكانتالتيالاصتع!اريةوالدولالعالميهودبمساعدة

نأ،وفرنساانجلزارأصهاوعلى،المريضالرجلتركةاقتسام

الدولة،جسمفيالحساصةالمراكزجميعفيالدونمةاليهودتدص

الوزراء،منهماصبحوهكذا،وقلبهالاحتوائهاتمهيدا

لدرجة،والمسئولينالموظفينوكبار،الجيضوقادة،والنواب

السلطانعهدأواخرفيالوزراء،رئاسةباساكاميلتولىأن

،وزاراتعدةعهدهفيجاويدبكتولىكما،الثانيالحميدعبد

.)11(الماليةوزارةمنها

اسباني،اصلمنيهوديتركيافيالدونمةجاعةاسس"

أواصطفي،(ليثيشبتاي)زفييعاباتاييدعى،أزميرفيولد

812عى،الابقالمصدر(!.)

174ص،الزعبطعليكد.د،الماصنيةحقيقة(11)
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يهودوبخاصةاليهود،فيهكانوتتفيعثر،السابعالقرن

صاعدمماوالاضطهاد،الملاحقةأنواعاشديعانون،اوروبا

لخلاصهم،بعثالذيالمنتظر،المسيحنفسهإعلانعلىصاباتاي

مصر،إلىسابانايذهب،ام663صنةوفي.ام806صنة

جوزيفرفائيليدعىيهوديصراتعلضيفانزلحيث

ساباتايرحلمصرومن.بالمالهذافدعمه،(جلييوسف)

تدشهرتهكانتحيث،أزميرإلىعادومنها،فلسطينإلى

،مكانكلمناليهوديةالوفودجاءتهأزميروفي.الآفاقطبقت

ق!ط،rAإلىالعالملذلكفق!م"الملوكملك"تاجوتلدته

الوحيدالابن"باسميوقعوأخذملكا،قمكلعلىوعين

.أليهوهالأول

القبضالرابعمحدالسلطانألقى،ليفيأمراشفحلولما

والإصلامالتوبةأو،الموتأو،دعواهإثباتبينوخيره،عليه

،البوابمحداصمتحت،الإسلامواعتناقالتوبةمنبدايجدفم

.قصرهلبوابيرئياإسلامهإعلانبعدعينهالسلطانلأن

محدأخوآأنا9:فيهالهميقولهنشرةاتباعهالىارسلوهنا

اخوهقدمذلكوبعدأفاْطعت31أنيهوهأمرني،البواب

يهوهبأمرصعدقدالقديمصابتايكيان":التاليالتفسيرلاتباعه

جبةفيولكن،المسيحكونهفيي!تمرملكاوتركالسماءإلى

ناالسلطانمنالبوابمحدطلبوالعمامةالجبةوتحت"وعامة

يديعلىنشأتوهكذاففعلالإصلامبدخوللليهوديسمح

الدونمة.جاعةالبوابمحد

بعدالإسلامإلىالعائداي،العائدالاصلفيتعنيوالدونمة
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بهايعنونكانوافإنهمالحقيقةفيوأما.اليهوديةفيتائهأكان)ن

،ف!نهاالدونمةخطرتفاتموحين.باطناَواليهودىظاهراَالمسم

الخيس.أوالقدرتعنيصارت

معزولامستقلاْكيانا،دومااليهودكعادة،الدونمةيهودكون

بهابعضهممعإلاي!زاوجونلافأخذواالفمانيةالدولةجسمفي

بصفتهإسلامهساباتايفيهاعلنالذياليومفييحتفلونظلوا

ساباتايصدقعدماكتثفتالحكومةأنإلاأعيادهممنعيدأ

وما.وفىفنماتوهناك،سلانيكإلىلذلكفنفته،إصلامهفي

ومازالوا،وسلانيكتركيافيموجودينساباتاياتباعزال

ذلك:أثناءويرددون،بقربهدفنالذيالنهرضفافعلىيقفزون

فيللدونمةيزاللاأنهكما".انتظاركفينحن"ياصاباتاي

.)13(به!الخاصةوحياتهمومقابرهممدارسهمتركيا

يبدأكما،الدولةج!مفيتغلغلواأنبعدالدونمةرجالبدأ

المختلفة،أجهزتهاعلىمباشركيرهجومآبدأوا،عادةاليهود

ماديأ،الدولةبإرباكبدأواالعملعنحركتهالثلوذلك

العالميهودمنوإخوتهمهمفكلانوا،الديونطائلةتحتوإيقاعها

الديونهذهاصحاب،وسياستهبذهبهيتحكمونالذين

يفرضوناخذواالسداد،عنالدولةعجزتوحين.الرئيسيين

ففرضوا.مدروسةخطةبحسب،يثاؤونماتدرمجياعليها

ديونهمحمايةبحجة،كربيينمستشارين،فرضواماأول،عليها

عليها،التجسسهولذلكالاساصيالغرضوكان.الدولةعلى

سياستهافيوالتحكم،يريدونحيثالدولةصفينةوتوجيه

34عى،حربعدالحميدعد،252العدد،الصيىعلةعن(21) _1 fبتصرف.
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أيامأواخرني،السلطانأنلدرجة،والخارجيةالداخلية

بمثورةإلا،قصرهميزانيةيعينأنيستطيعكانما،الدولة

عبدعلىفرضواأنيومتحكمهمأوجوبلغ.المستشارينهؤلاء

إلىونفيه،ام809سنة)الدستور(الثانيةالمثروطيةالحميد

الأكبر،الماصونيمحفلهافيقتلهثمومنام909سنة،سلانك

،الصرحاءاليهودمنثلاثةفيهاوزارةتثكيلوبالتالي،بأيديهم

العنصريشكلونكانواالعربأنمع،واحدعريىفيهاوليس

الدولة.ج!مفيعدداالأكئر

..لعبةألفتاةوالعربية،الفتاةتركيالعبةكانتلقد

ماصونية،يهوديةلعبة،العربوتعريب،الأتراكتتريك

تمثيلها،والأتراكالعربمنبهاوالمخدوعونالدونمةتولت

الأعظم،الصدرتخرجصلانيكفمننحرجوها.لها!ثاءكا

الحاخامابنباثا،مدحتالأحرار،أبوالدصتور،أبو

السلطانعزلمؤامرةدبرهذاباشا301(مدحتالمجري

ثم،الخامسمرادتنصيبموْامرةودبر.قتلهثمعبدالعزيز،

محليحلأنعلى،الثانيعبدالحميدمعوالاتفاق،عزله

علىعبدالحميديصدقأنمقابلى،ام76Aصنةمراد،اخيه

شةدشورعلىعبدالحميدسدقوفعلاالدستور.

لمعبدالحميدأنإلا.نيابيةانتخاباتوأجريت،ام876

يسيرهأنيحاول،عليهوصياباشامدحتيرىانيطق

وقدرآهانبعد،منهنفهعلىخافإنهثميشاء.كيف

وتعطيل،اوروباالىونفيه،بعزلهفباثر،سابقيهاغتيالدبر

ا-176لا5ص،الزعيعليعد.د،يخةالماصحمتتة(31)

68ص،شيىالمنمعد،الدبيخةاصار
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صوىوجودهاعلىيمضلمالتي،النيابيةوالحياةالدصتور

نأ\(إلاإْالأولىانعقادهادورةفيهاتكتملأصهر،لمبضعة

واليأوعينه،أوروبيةبوساطة،باشامدحتأعادعبدالحميد

الاشتراكبتهمةللمحاكمةوقدمهعادولكنهصوريا،على

،بالإعدامحكماعليهواصدرعبدالعزيز،السلطاناغتيالفي

الىنفاهذلكوبعد.السجنالىايضااوروبيةبوصاطةخففه

خنقا.قتلهمنعليهودس،الطائف

)ناعوم(،ناحومالاكبرالحاخامدفعسلانيكومن

نفسهسمىوالذي،الماصونيصلانيكلهفلالأعظمالقطب

ومدحت،،وجالانور،:بزبانيتهدفعصو،قرهتضليلا

والإحظءسالحريةينادون..وغيرهم،ونيازي،وطلعت

إلابذلكيقصدونلاوهمالماصونيةشعارات،والمساواة

إلىسوقهمثمومن،الإنسانيةالثمعاراتبهذهالناستضليل

1(.)ْمائهمدبعدارواحهمفيهلينزفوايهوذاابناءمذبح

الماسونية،محافلهاومنفرنسا،صوربونمنفرنسا،ومن

(it)

)15(

العصرتآمرفيالمؤرخيربعضلهوجدوتد،حذرأصكلاكآكاناثافيعدالحبد

الدولةرجالاتبينالتعاملاطوبكانتالتىالدطصْكزةوفي،فيهعاضالدى

على!لالىفإنه،الفردولحكلمللديكلتاتوريةملهأما،ذللتفطعذرآ،آنلىاك

يؤمنأن،الفردبلطانحكلمواوكلهم،قبلهاللاطينكراتبحدجاه،!طان

بالديمقراطية.وضحاهاليةب!

فبرزوإنماالدكتاتورعدالحيدولا،الكاكعدالحيدعنبذلكندافعلانحن

لاساكمدحتخصو!كانوالتىالرجلهذافيهاعاشالتيالحصرور،حالظروف

بمد،بالديمتراطةوالزقيالاغادرجالحكموهلبموجبها،معهيحاملون

ولماذا...الوزارةعنالربأبمدوالماذاإذن3الحيدعبدبازاحةالحكلمتويتهم

اثانق؟جادإل،عرريةبمحاكاتأصرارممطتوا

.023ص،الزعبىعليعد.د"الصاهنيالماصيخة
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الإرصالياتالمدارسومن..زولاإميلمحفلرأسهاوعلى

ومن..الشامبلأدفيالدولةعلىمفروضةكانتالتيالتبيرية

فيالاستعماريةالدولتمولهمكانتالذينوالعملاءالصحف

هنامبثوثةكانتالتيالأجنبيةالدول!فاراتومن..مصر

المتآمرونفيهايحتميكانوالتي،الدولةجسمفيوهناك

العربمنالمخدوعوننادى،والجواصيسوالعملاء

،وصونآلعروبتهمحمايةذلكفيأنمنهمظنا،بالانفصال

اليهودنصبهالذيبالشركلروااوم،لكرامتهم

لهم.والمستعمرون

حقوقهم،عنالعربيدافعأنضدبالطبعلسنانحن

ضدولكننا،العث!انيةالدولةمنبهمالنازلالظميقاومواوأن

مجراهاغيرفيالأحداثفيهجرتالذيالاصلوب

الىاليسرىيدهمالعربيسمأنضدنحن..الطبيعي

مناليمنىيدهمسحبواأنبعد،الغربيينالمستعمرين

التتريك،حركةيقاومواأنعليهمكان..الاتراك

على..والظم،والرثوة،الوظائففيحقهموإجحاف

تستعمركانتدولمعبالتعاونوليس،الخاصحسابهم

أشدحكماوتحكمه،المغربإلىمصرمن،الغريىنصفهم

فيوالعربالأتراكوقعلقد.للعربالأتراكظممنظلما

الأتراكفسم...كبيرةكذبةضحايافكانوا،كبيرشرك

العربودم،فيهمفعلهمابهميفعل،كاللمصطفى

لو.رقابمويطأوا،أوصالهمل!يمزقواوالصهيونيةللاستعمار

وصلوالماإذن،اللعبةلاْبعادمتنبهينوالأتراكالعربكان
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كانممامخرجألأنفسهموجدواولركلا،إليهصارواماإلى

عنصراوها،والاتراكالعربعلىالواجبكان.بهميراد

وتخلفوفقرظممنمشاكلهايبحثواأن،الاْساسيينالدولة

.والانفصالالضياعوتكرير،عنهابعيدالا،مظلتهاتحت

يتمبحيثيعالجاويبحثانيجبكانالانفصالوحتى

تمهيد،بلافجأةفيهتمالذيبالشكلوليستدريجيبثصكل

مدة،والضراءالسراءعلى،معاعاشواوالأتراكالعربلأن

نأسهلافليسام(،179-هالأ)7كاملةقروناربعة

كليعرفأندونقم،بجرةبضهمامعارتباطهمايفك

المؤامرةكانتلقد.الاحداثرياحاينستطوحبهإلىمنهما

إليهايسافونكانواوهكذاانظارهم،مرمىمنابعد

مآييمنلهمتخبىءكانتماذايعرفوااندونسوقا،

اللصيسمعواانبعدإلاصكرتهممنيفيقواولم.وويلات

الصليبية،الحروبانتهتالآن"مزهوا:القدسفييردد

رجلهيضعوهوكورو،كلماتاسماعهمصكتانوبعد

قد"هاشامتا:ويقول،دمشقفيالدينصلاحقبرعلى

يدخلالفرنسيالقائدرأواأنوبعدأ،الدينصلاحياعدنا

محددخلهاكما،ابيضحصانعلىالغربمنالآمتانة

منكوكبةبهتحف،ابيضحصانعلىالسرقمنالفاتح

هوشهمعنالدونمةأعلنأنبعد،والأرمنالدونمةرجال

د--)16(ا-

الدونمة،رجالوصايةتحتتركياإذنالأحداثوضعت

911ص،عبدالرصتعبداللهترجة،المهنمالرجل(61)

921ص،الزعبىعلعد.دالعرا.،نيالماصيخة
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وصاروالصهيونيةالاستعماروصايةتحتالعربووضع

مستغلين،اصاثيلدولةفيهايقيمون،فلسطينإلىاليهود

بالدعاءنجأرزلناوما،يبنونومازالوا.وتخل!صذاجتنا

ماوالصهيونيالمستعمرلأن،مجيبمنولا،والاحتجاج

نقولزلناماولاننا..وعميلاوجاسوساثقافةفينا،يزالان

..نفعلولا

محفلابن،كالمصطفىإلىالنهايةفيتركياآلتلقد

الرجل"كتابصاحبيذكرالذي،الماصونيقيدانا

هذا)17(،الأبمجهول،النسبدخيلكانبأنه"الصغ

الغىحتىيده،فيتصبحالسلطةكادتما،الأتاتورك

وأعلن،ام349سنةالخلافةوألغى.ام339سنةالسلطنة

اللاتيني،الحرفوحملها،القبعةفألبسها،تركياعلمانية

يومالأحديوموجعل،الإسلاميةوالأعيادالحجوألغى

ووجه،معاوالمسلمينالعربعادىوبالتالي،الرسميةالعطلة

علىتهجمهفيأتاتوركتمادىلقد.الغربجهةوجهه

الشعبمجلسافتتاحيوم،أعلنعندماوالمسلمينالإصلام

نستطبيعولا،العثرينالقرنفيالآننحن"ام339سنة

التينفييبحث،تشريعكتابوراءنسيران

وهتفوا:،مؤيدينالدونمةصبيانلهفصفقا)18(،والزيتون

صمحلقد"للعربالكعبةوتركنا،لأتاتوركالبلاد"صلمنا

العدلية،وزيرأصدمحودالجديد،دستورهلواضعأتاتورك

)17(

)18(

.394ص،عدالرحمنعبداللهترجة"!منمالرجل

.221ص،الزعيعلكد.دالعرا+،يىالماصيخة
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")91(،البداوةد!شوراالقرآنللدشورتقديمهنييثبتان

سوقرهمستشارىكبير،اليهوديصفوتظياعينكا

حزب،لحزبهسكرتيرا(،ناعومأو،ناحوم)الحاخام

"حياقيكتابهفي2(،نوزْرضاويعزف.الثمعب

لوزانفيالصلحمؤتمرفيأعلنالذيهوبأنهأوذكرياتي

لقد..عدمانيةتركياأصبحتالقد:بقولهتركياعلمانية

بوضعسنقومفإنناالصلحتموإذا.الدولةعنالدينانفصل

هذهوكانت9:قولهنوررضاويواصل"المدنيةالقوانين

نإ..لوزانفيعليهااعتمدناالتيالارتكازنقاطأهم

بينتمقدالموصلعنوالتنازل،الخلافةوشراءبيعصفقة

للتمويهالالوزانإلىتركيوفدحضوروما،وأنقرةلندن

الدور":باْنالاعزافمننوررضايسضولم"31(والتوقيع

حاييمالىاعطيقدكانالصلحموضوعفيالاساصى

02{)r
لاصوم.

حياته،فييومآخرإلىعبدالحميد،السلطانظللقد

صوترهومؤامرات،وإغرائههيرتزلرشوةيقاوم

أذنيها،حتىديونهافيغارقة،مفلسةوالدولة،ودصائسه

167عى،عدالرحمنعبداللهقرجة"اورمْ"رجل(91)

الص!مؤتمرإلار!الذيالزكيالوفدنيالالطالخصكاننوررضا)02(

نفه.نوررضاباعزافواتوقغالمريهصىعمللهولى،لوزانفي

بيدكانتكلهاايامورأنإلاايخونو.عصتفكادالأولالخصأما

نور،ورضاإينونوعمتخلفجملىكانالذىصو،ترهالوفدمار

.الإعلانفييترددانفلا،يسد!الهماويس

8811عىكد،رضا،وذكرساقيجاقي(12)

.872عى،عدالرحمنعداللهترجه،الصهنمالرجل(22)
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والخونة.والعملاءوالجواص!شىالدونمةسوسبنيانهافيينخر

،امAAYصنة،!ريةولايةعنالقدسصنجقفصللقد

استيطانعناليهوديبعدحتى،مباشرةلإدارتهوأخضعه

منمدفوعاصو،ترهعليهدخليوموفي)23(.فلسطين

خمسةعليهيعرض،الماصونيةالجمعيةعنومندوبا،هيرتزل

المالية،أزمتهبهايفك،لهخاصةهديةذهبيةليرةملايين

منالدولةبهايخلص،قروضاأخرىذهبيةليرةمليونومائة

اقساطايقسطهاعام،مائةولمدة،فائدةبدونديونها،

فلسطين.فيالامتيازاتببعضلليهودالسماحمقابل،مريحة

صو،قىهعنبوجههأشاحأنإلاعبدالحميدمنكانفما

وقال،إليهيرافقهكانالذىالأعظمالصدرإلىونظر

قبلالخنزيرهذايقصدكانماذاتعرفكنتهل":بحدة

نظر،بذلكمعرفتههذاأنكرفلمامعك؟"حضوره

عنأغرب"با!ثمئزاز:وتالصر،قرصهالىعبدالحميد

إلىعندهمنصوقرهفخرجوالا.0"،صافليا،وجهي

صوقرهأبرقالباخرةومنايطاليا.إلىمتوجها،الباخرة

سيكلفكعرضارفضت9فيها:قالبرقيةالحميدلعبد

فقد،تهديدهنيصوقرهصدقلقد!كثيرادولتكويكلف

تخوفبلغلقد.ايضاودولتهوحياته،عرشه:ذلككلفه

حدااليهودمنوالقدسفلسطينمستقبلعلىعبدالحميد

مناكزالقدسفييمكثواأنلحجاجهمفيهيسمحلاكان

مذكراته:فييكتبأنإلىهيرتزلدعامماأشهر،ئلائة

تغيرتاذاإلا،العثمانيةالدولةمنالاستفادةيمكنلا9

04عىالناتحزمير،ميرتزلخطىعل،الربلورن!(33)
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فيوقوعهاأوحرب،فيبدخولهاالسياسيةحالتها

ا.مشاكل

بههـالهصهداللذينودهائهبذكائهعبدالحميد،كانلقد

رفضولذلك.بوضوحالمؤامرةأبعاديرىاعداؤهحئ

يتقربوكانصو.وترههيرتزلوإغراءاتعروضكل

الدولةويحفظ،بهمويتقوى،العربيرضيحتىالعربإلى

الكبارومستشاروه!ثيخهكانلقد..والسقوطالانقساممن

بحيث،الضعفمنحالةفيوالدولةجاءأنهإلا،العربمن

يضيخهإلىكتبلقد..الراتقعلىالرقعةاستعصت

الخلافةعنتنازلهبعيدالامات،أبيمحود،السور!

أننيسوىما،لسببالخلافةعنأتخللمإنني9:مباشرة

وتهديدهم،والترتيالإتحادجعيةرؤيعاءمنالمضايقةبسبب

مليون015بتقديموعدواوأخيراتركها،إلىاضطررت

قطعية،بصورةالتكليفهذافرفضت،انجليزيةذهبيةليرة

أقبلفلنذهبا،الدنياملءليدفعتملوإنكم:لهموقلت

علىاتفقواالقطعيجوابوبعد.ابداهذابتكليفكم

بهذافقبلتصلانيكإلىشبعدونيبأنهموأخبروني،خلعي

."الاْخيرالتكليف

وثيقةإليهيحملوفد،رأسعلىصوترهجاءهوحين

الذي،الأعظمالصدرإلىعبدالحميدنظر،للتوقيعالتنازل

يخلعنيأنأفهم":وقالالوفد،فيثلاثةاحدكان

مركزكمجكم،الخلعقرارانتتبلغنيوأن،المسلمون

ساقهلقد؟)34(اليهوديهذامعكميفعلماذاولكن.الديني

4،الفاثرلىفاد،والصيويخةالثوعبةالملاتات(42) 5 p.
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الفطيردمهمنليصنع،صلانيكفيمحفلهإلىاليهوديهذا

وصهاينةمماسونحاخاماتكبارعلىويوزعه،المقدس

يتقنناحومالحاخامغيرومن،اللذيذبطعمهليتلذذوا،العالم

عبدالحميد؟دممنالمقدسالفطيرصنع

إلافلسطينإلىللمسيرةالأولىخطوتهماليهوديبدألم

حكومةوجاءت،الحكمعن2(الأحمرْالخليفةنحيأنبعد

تضطهداخذتالتيالحكومة،الدونمةحكومة،الإتحاديين

مجلسإلىالقدسنائبأثارلقد.للإسلاموتكيد،العرب

علىووزع،فلسطينقضية،الخالديروحي،المبعوثان

يستخدمهاونوردو،هيرتزلاسمعليهابريدطوابعالاعضاء

مكاتببوساطة،فلسطينمنرصائلهمارسالفياليهود

فلسطينفيلليهودأنكذلكوبين.فيهاالأجنبيةالبريد

يرفعونهاأعلامفيهاولهم.بهمخاصةوهيئاتآومحاأندية

لهفتصدى.المناسباتفيينثمدونهاواناثيد،أعيادهمفي

والكذببالدجلواشهمه،مزلياحنسيماليهوديالنائب

رجالهرجفيالخالديروحيكلماتفضاعت،والتعصب

فيعجبولاأحد،إليهيصغفموصخبهمالمبعوئانمجلس

حكومةفيلهمكانتذكر،لاقلةوهمفاليهود،ذلك

هم:،صرمجةيهوديةبأ!طء4وزراثلاثةوالزقيالاتحاد

الدونمةالوزراءإلىبالاضافةوجاويد،وبنسارلا،مزلياح،

المجلسفيلهمليسالذين،للأرمنوكان.المقنعين

ماتو!فيأحمر،وشاحايقلدأنعدالحيداللطانعادةمنكان)02(

كانبانهأعدؤهيزعمكاوليىالأحر،باللطانلفولذلكصفراء،

.الدماءلفكمحبا
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فيلهمكانالذين،العربأما.وزيران،نائبااسوىه

وزيرحتىالوزارةفيلهميكننائبا،فم06المجلس

واحد)36(.

أحراريضعأن،كذلكوالحالة،وعجيبأكريبآأليس

الخبثاء3!هؤلاءايديفيايديهمالعرب

إلىوساقوهاوفسخوها،،الدولةهؤلاءضربلقد

القومية،لا،القوميالتعصبباسم،تسيرانلهاشاءواحيث

إلىالانآءفيحقهمالمسلمينعلىينكرلاالإصلاملأن

على،جاهليةعصبيةذلكيكونأنإلا،وأوطانهمأقوامهم

والزكية،العربية:القوميتانتعايشتلقد،العق!دةحساب

طغتما،متعاونتينمتحابتين،كاملةقروناربعةطيلة

الدولةضعفتانبعدإلا،بغتوماالأخرىعلىإحداهما

والدولالعالميهودمنوتشجيعبتأييد،الدونمةسوسواخذ

العثمانيونفالأتراك،عظامهافيينخر،الغربيةالاستع!ارية

فيالسلاجقةالأتراكلمساعدةظهروا،ماأولظهروا،

حياضعنللدفاعالصليبيةالحروبأعقابفي،الأناضول

دخلواحين،بلادهموبهمرحبواوالعرب.المسلمين

المتعسف،الماليكحكمفوضىمنخلصوهمإذ،بلادهم

فيعاثواالذينأوروبا،صليبيىوبينبينهمسداووقفوا

يمشونكانوالقد..الزمنمنقرنينمدةفسادابلادهم

إخوةمعاويعيشونجنب،إلىجنباالحربإلىمعهم

كوهين،لهمبرزحتى،منهمويتزوجونيزوجونهم،متحابين

011عى،الحصرىصاطع،المئمايخةوالدولةالرلهابلاد(62)
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الاْحقادبينهمويثير،صورهفيلهمينفخ،الدونمةثيابفي

بذاكهذاويضرب،والسلبياتالاخطاءويضخم،والضغائن

.كانمافكان..الكبرىلضربتهتمهيدا،الخفاءفي

يكنلمذلكولكن،نعم.؟.ظمفساد،،رثوة،تخلف

وفي،الدولةرعاياجغعلىبل،العربعلىمقصورا

بالذاتمقصودينالعربيكنلمإذ،ايضاالأتراكجلتهم

وأخذوا،الدولةجسمفيالدونمةرجالتغلغلانبعدإلا

..والصهيونيةالاستعمارمخططاتبحسبالأحداثيوجهون

المراكزعنأبعدهمومن،العربتتريكحاولفمنوإلا،

ومن،المشانقالىاحرارهمصاقومن،الدولةفيالحساسة

فيالاستعماريةالدولاحضانفيالارتماءعلىأجبرهم

أليس..؟ومنومن،سبقها،وماالأولىالعالميةالحرب

؟الفتاةتركيارجال،والزقيالاتحادرجال،الدونمةرجال

وتخلفعموما،الأتراكتخلفعنبذلكندافعلانحن

الذيالظمعنندافعلاأنناكما،بتخلفهمبالتاليالعرب

وكذلك.الدولةضعفتانبعد،بالعربالعثمانيونأنزله

هبواالذين)27(،المخلصينالعرباحرارنلوملافاننا

ناحيةفيإلا،بهاالنازلالظمودفع،أمتهمكيانعنللدفاع

حين"،المزرابإلى"الدلفمنفرواانهموهي،واحدة

كانواالذينالمتزين،،الجواجىالعملا.بعف!مؤلاءبينكانلقد)27(

يحملونماجورون،الحققةفيمميماوالوطه،بالإخلاصيتظامرون

منأمدميخمنمؤلاهبمفىالفاحجمالأعدملقد،الانجهالدوللمالح

معالوطني،بالجميعالعمالة!مةالصاقمنيتكلنكيوذلك،العربأحرار

افائن.
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يروااندون،الاستعماريةالغربدولأحضانفيارتموا

زلناوماغاليا،الثمنبذلكفدفعنا،بهميرادكانماذا

فيارتكبتالتيالأخطاءكانتلقد،ذلكجراءمننعاني

تكنولم،للجميعوشاملةعامةاذنالعثمانيالحكمزمن

التيوالأخطاءالاتحاديونارتكبهاالتيالأخطاءأما.متعمدة

لقد.ومتعمدةانتقائيةأخطاءفكانتالمستعمرونارتكبها

لا،بالإصلاحينادونالعربالقودِينغلاةحتىكان

التام)28(بالاستقلاللا،الحكمفيوباللامركرلة،بالانفصال

جيعالأتراكوعلىعليهمسدتقدكانتالدونمةأنإلا

ونار،هناكالطورانيةنارفيبالنفخ،والطرقالمنافذ

..الفتاةتركياوهناك،الفتاةالعربيةهناهنا..العروبة

الاصف!مع،الغرباحضانفيمعاالفتاتانوضاعت

وأارتجاليةثورةتكنلمالأتراكعلىالعربئورةإن

لا،..والعملاءالاستع!ارلمؤامراتصدىتكنولممفتعلة

شرطيأولألهبأنمنذ،ال!نفوسفيكامنةكانتفالثورة

أولفرضأنومنذ،عريىمظلومأولظهربكرباجهتركي

أولمدانومنذ،العربعلىفادحةضريبةتركيوال

دفعهاالذيأنإلا...إليهمبالرثوةيدهدر!موظف

يطالبونالعربوجعل،فيهتسارعتالذيبالشكللتتسارع

بالانفصالثمالأمر،بادىءفيواللامركزلةبالإصلاخ

اوروبافيالاحداثتداعيهوانمانها--*،فيوالاشقلال

وديمائس،ئانياوالصهيونيةالاستعمارومؤامرات،أولا

.1ا-4336ص،الحمريططع،الفمايخةوالدولةالصبهلبلاد(38
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ثورةإن.ثالئاالعربمنوالجواسيسالعملاءوعهـالةالدونمة

علىالأولىبالدرجةمسئوليتهاتقعالأتراكعلىالعرب

بصورة،الاتراكبزيالمتزيينالدونمةعلىأو،الأتراك

ودمشق،عاليهفيحبالهالسفاحباشاجالعلقلقد.أدق

بتهم،قوافلقوافلالعربأحرارإليهايسوقوأخذ

ليوصلإلالسببلا،صريعةصوريةومحاكات،ملفقة

في،والارتماءاللاعودةنقطةإلىمسبقوبتخطيطالعرب

العربخيريريدهذاجالكانولوالحلفاء..احضان

جانبهولالانكثيرا،غلوائهمنلخففإذن،والأتراك

تضافرإلىالحاجةامسفيالدولةكانتوقتفي،للعرب

وهم،لهمتخططعقولهؤلاءوراءكانلقد.ابنائهاجهود

معحديثههيرتزلينهالم..المرسومةالخطةضمنينفذون

عودة-هذافيبالبدءشقوم9:بقولهالباباخارجيةوزير

احصلأناريد،الكبيرةالدولاحدى-فلسطينالىاليهود

تكنألمأ؟الكاثوليكيةالكنيسةمنمعنويتأييدعلىفقط

سيكلفكعرضأ"رفضتالحميدلعبدصوقرهبرقية

؟!كثيرامملكتكويكلف

فضاعت،صوتكلمنأعلىالمؤامرةضجيجكانلقد

مسارحعلىتمثلفصولهازالتوما.فيهالأصواتكل

أعدملقد-وأحفادأبناءبينناصولقرهزالمالانهحياتنا

سلمة،تركيا:J1.لاْإلالسببلا،مندريسعدنان

الذيالمتينالخيطهوالإسلاملأن؟لماذا..مسلمةوستبقى

ماوهم..الإملاميةالثعوبمنبغيرهمالعربيربط
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ليباعدواإلافيهاالإسلاموحاربواتركيا،علمانيةأجملنوا

إذن؟الإصلامإلىالعودةفم،والأتراكالعرببينمن

فيوتأثيرهمأثرهملهميزاللاهل..ذلكلهمتمكيف

تركيا؟

علىتامةشبهسيطرةمس!يطرينيزالونماالدونمةيهودإن

بهايدلكورْتركيا،فيوالتلفزيونوالإذاعةالصحافة

يثاءون،كيفالعامالرأيويوجهون،يومياالناسأعصاب

وبخاصة،الغربديارفياليهودشأنذلكفيثأنهم

الصحفكبرياتيملكونفهم.الأمريكيةالمتحدةالولايات

آيدين،وكون،حريت:مثلانتشاراوأكزهاالزكية

حريتوجريدة..ومليت،وطنين،وجهوريت،وترجان

منتعدوهي،نسخةمليونمنيقربمايومكلتوزع

نصففتورعآيدينكونجريدةأماا.العاصحفكبريات

ايإعلامأجهزةتدافعانمستغربافليسولهذا.العددهذا

التركيئالعامالرأيتهيىءوأن،اسرائيلعنالزكية

والمسلمين.العربومعاداة،لمناصرتها

خالدةهيالتركيالأدبفينسائيةشخصيةأبرزإن

قصرفيمندسأأبوهاكان،الدونمةمنيهوديةوهي،أديب

رجالعندمرموقة!ثخصيةاذيبخالدةوكانت.السلطان

الذكاءمنعظيمجانبعلىكانتلأنها،والزقيالاتحاد

صلتهاطريقعن،استطاعتلقد.أيضأوالجمالوالدهاء

،بيروتفيللبناتناظرةوهي،تفرضانباسا،بجمال

تأليفهامنأوبراوهي!..ك!نعان"رعاةأوبراتمثيل
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المديحأديبخالدةكالتالاْوبراهذهوفي.وإخراجها

،كنعانرعاة،للعربجزافاالذموكالتلليهود،جزافا

وشذوذها،جرائمهابكل،الكماليةالحركةيماندتلقد

عارضواالذينوالمسلمينللإصلامسافراعداءوأظهرت

الغانية!إضربواأروايتهافيذلكأظهرت..الحركةتلك

قبلهكانتكما،اتاتوركعشيقةالأصتيرهذهكاذتلقد

ابناءيخدممنكلعشيقةوكانتبل،السفاحجالعشيقة

،الخالدةهذهانالمؤسفومن.بعيدأوقريبمن،يهوذا

تخليدا،نصفيتمثاللهااقيم،ام669سنةماتتعندما

فيمجزومما.والمسلمينالعربضدالمشكورغيرلجهادها

أياجامعمواجهةفيوضعقدالتمثالهذاانالنفس

.)93(السافرينوالتحديالضلالفيإمعانا،صوفيا

طولبعدمن،والأتراكلتركياصحوةمنفهل

؟)92(ضياع

فرقةطولبعدمنأيضأ،للعربصحوةمنوهل

؟وهوان

)92(

)92(

43-94،صعدالحميد،حربكلد255،العددالر!،مجلةعن

.نجصرف

مرمفحيى..لهئماجاتهفدفعؤلك،مندريىعدنادحاوللقدمكلى

باياروجلالالرزارة،رئا!ةهووتولالاتخابات،فياينونوعصت

كافأطاحالإ!لأية،أصالتهـاإلنركياإرجماعحاولاالجمهوربةرثات

اعلهيرجعالذي،جررجلجالالماصزالجزالتاد.،عكلريانعلاب

معتركاعلاتةعلىحريميركاناأغمامعم0691صةالدوممة،إلى

عدنانأعدملغدالدولةعنالدينفصلفدلىانطواعنا،الفرب

حاولبحضها،ملمقةتجهمالحهدرجالكباروجمغباياروجلالمترص

واخلاتهما.حقهمامنانل
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.:)03(.م.ممماسونية-5

ظهرتالماسونيةوهذه.مسلمةمسيحيةماسونيةوتعني

تحتهأخفتقناعا،الطائفيةمنلهاواتخذت،لبنانني

الطائفيةالماسونيةهذهلهتدعوالذيوالشرق،البثعوجهها

الثرقأوالمحمدى)31(الميحيالماصونيالمجمعيدعى

المنتظر،المهديأنهزعمالسرقهذاوصاحب.الأعظم

المسيحأنتعاليمهومن.ومحدداودإلىنسبهفييرجعوأنه

يؤمنفإنهولذلك،الصلببعدالموتمنقاموإنما،يم!لم

.القدسوالروح،والابن،الأب:المقدسالمسيحىبالثالوث

اللهبايم9وأن،الإنجيلرسالةبلغقدمحدآأنأيضاومنها

وأن،القدسوحوالروالإبنالأبباسمتعني"الرحيمالرحمن

الرصالةلأن،المسيحيالدينتعني!الإسلاماللهعندالدين9

كلمةفإنوكذلك،بحتهمسيحيةرصالةهيإنماالمحمدية

عي!ى.تعنيالجملبحرف"الرحمن"

نااثهد:الماسونيةلهذهالتكريسعندالطالبويردد

هو"نور"وضعهالذيالمسيحيةالمحمديةالهدايةميثاق

ومن،اللهأطاعفقدالهدىأطاعمنإذ،قانونيميثاق

جميعمعبالاصتراك،الطالبيرنمثم.اللهعمىفقدعصاه

فيالأعلامنرفعسربنا،الثعوبنورنوريا:بالحفلمن

الخلود.دار

65-45ص،الزعجعليمحد.د،نجةالماصحققة(03)

المرقيكمادة،ة!لاميكلمةبدلعديمملمةاخخدامهنالاحظ)31(

عد،وصعسالإصلاميالدبنأدبدلكلقمدودالدسعموما،،العربي!

الله.عدمىفرلاوليى
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"نورهمبقولهقصدهاللهأنهذانورأنصارويزعم

مجدهيتماناللهمنطلبمحداوأنإ،أيديهمبينيسعى

محدآانايضاْويزعموننور.لقبهشخصبوساطةالروحي

يأتلممحداوانمعمد،اصلهامحدكلمةوأن،مسيحي

سيحية،عربيةبطريقةجاءوانماجديد،بدين

مثلا.كالارثوذكسية

ناإلاهؤلاءنوراتباععلىبهنردماعندناوليس

اليقين،الخبرففيها،المقدسةكتبهمإلمىبالعودةننصحهم

مقدص!بكتابيؤمنمنفيهمكانإذاهذا

:)33((الاسود)الليونزنوادي-6

علىكبيرحدإلىينطبقالليونزنواديعننقولهما

وجهها،شاهأنبعدالماصونيةانشأتهاالتيالنواديجع

أكراضهاتنفيذفيبهاتحتميفأخذتصترها،وانكشف

نواديالنوادىهذهومن.نحادععصريبأسلوبومخططاتها

بوعزعمودتامأنفبعد.وغيرهاالككونوادي،الروتاري

وقامت،الماسونيالمحرابعموديأحديشكلالذي،النائم

نأالخفيةالقوةرجالعلىلزاماْصار،اصائيلدولةبقيامه

بتاريخ،ايرائيلدولةتامتانبعد،اسائيللحايةيعملوا

منذكاءوأكز،حذرآاتلبتخطيط،15/5/4891

منأعضاءلهايختاروجعياتأنديةلذلكفأسوا،السابق

رؤساءالقرار:واتخاذوالعقدالحلبيدهمممن،القومعلية

915،163ص،الزعبىعليعد.د،الماصيخةحققة(33)
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،حزابأرؤصاء،زعماء،موظفينكبار،وزراء،دول

..بنوا

مدينةفي،ام519سنةالليونز،نواديتأصس!ت

نقلوهاثمجيويورك)33(،فقلشئتوإن،نيويورك

تكونتهناكومن.واشنطنإلى،فقطوالتعميةللتضليل

ومنها،الامريكيةالمتحدةالولاياتمدنسائرفيفروعلها

العالم.دولمعظمإلى

الطالبيكونأنالأنديةهذهفيالعضولقبولويث!زط

ولا.التدينعديم،الوطنيالحسمتبلدونفوذ،مالذا

فيكماطلبايقدمأنطبعا،المرموقةلمكانته،فيهيشترط

المؤهلاتفيهتجدمنالناديإدارةتختاروإنما،الماسونية

إليه،للانفمامالماسالهوتقدم،هفتزور،لعضويتهاالمطلوبة

تكريماأو،قيمةهدية41تدمتولركلامالا،تكلفهولا

مناسبا)34(.

بدونالأسود،لباسالعفويلبسونالتكريسحفلةوفي

33()

(ri)

أكرتزكرفبهاوتالا،قلايهوديةمديخةنيوسركمديةبحترودالهود

الِهود،والرعماءوالاْعالالمالرجالكبارفيهاأدكمااالمافيلليهودكتلة

ويموكا،الممملةعاعمتهميخويوركيعترون،اصائيلتبامقبل،،كانرا

دطمناتحدةالاممهينةلقلعلعصلواالاطسمداوعل،جيريررك

المؤصاتسطمفيهاأقامواكايخريورك،الىالاولمقرهافريخكلو

الاحداثتوجيهنيتتحكمالنيوالاجماعيةوالاتتصاديةالياجةوالجمعيات

عامهجمصورةكلهالحالموفيخاصهبصورةالاسييههاتحدةالولايا!فط

كاناعلاونيويررك.فتطبالاسمالمتحدةالولاياتعاعمةإلاواشظنوما

مناشزوهاادبعديخويوركإلىالإنجليرحوله،امزداميخواحها

الولنديين.

915ص،الرعبىعليمحد.د،الماصفيةحققة
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فيكمارقبتهفيالحبلوضعأو،بالعصابةعينيهتغطية

أربعةبهيحيط،فخمكرسيعلىيجلسونهوإنما،الماصونية

الرئيس،منهيتقدمثم.مسلولةسيوفبأيديهم،الفرصانمن

القديم،العهدفيها،مفضضةاومذهبةعلبةمجملوهو

ومن.والطاعةوالإخلاصالولاءيمينالعضوعليهيخقسم

يفتحاكيدهيفتح،مفتوحةوالجلسةالأعضاءمندخل

عليهفِردالأسود"يحي"الأصد:ويصيحيده،الاسد

يؤذنوبعدهاالأصد"،يحيونالاسود":بقولهمالحاضرون

الوحيدةالإشارةهيوهذهوالجلوسبالدخولللعضو

الأولىدرجتهميبدأونالليونزنواديواعضاء.عندهم

وحوارييه،بالمسيحالاستهزاءدرجة3(،13)ْبالدرجة

ليس،درجاتثلاثبذلكفهي15،بالدرجةوتنهيها

نالرتانعثرةوالخامسة،عثصرةالرابعة:والدرجتان.غير

رؤوسعلىتعدقلة،إلاالعالمفيينالهمالاعزيزتان

الأصابع.

العضو،منالرئيسيتقدم،النوادىلهذهالتكرشىوعند

التالى:المكتوبالحواربينهماويدور

؟الثرقإلىتتوجهلماذا:الرئيس

.ألشرقهوالأصدبرج:لأنا)هضو

؟الربظهرموضعآفي:الرئيماس

إلىجناءمنتمتدموضعا،عثراثنيفيالعضو:

موالعددومدا،.شومعدد13العددانالاسب!اليهوداشاعوهكلذا35(

حواريه.معالمحعدد
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.36()الفرات

العالم؟السلاميعممتى:الرئيس

.الأسودحكمهإذا:الأعضاء

37)؟أسدانانجلزارمزلماذا:الرئ!شى

.)38(بالظهورالآنأخذت،قديمةاسرارهذه:الأعضاء

ار؟الاصهذهتعودلكم:الرئيس

(.)93ميلادية37لعام:لأعضاءا

الليونزنواديلربط،ذلكعلىالتعليقإلىبحاجةولسنا

(".)ْبنفسهنفسهيف!ر،صراحكلامفهذا.بالماصونية

("1:)يهوهيف!هودعةجا7-

،الرهبانمسوحفيلبسون،بالمسيحيةيهوهشهوديتظاهر

والجبةالعمامةفلبسوا،بالإصلامالدونمةتظاهركما

البكتاشية.دراويثىملابسايضاولبسوابل،والقفطان

اللهثعبإلههو،معلومهوكمايهوفا،أوويهوه

المتظاهروناليهودهؤلاءأخذومنه،وحدهمالمختار

(36)

)37(

8()r

)93(

)04(

،الفراتإلالنيلمناصانيلدولةمدعلبالمملالعضويربطونمداوني

.بدرىلااوبدرىجثمن

باْ!يلا!لأحمطوتلف،الإيرانيالحمعلايصاا!ينوجودمداددةمل

يوذا؟

بالظهور!اخذتالق،القديمةارالاصمدهمناصائلدولةتامألي!

مر.كا،الخيةالقوةفيأدثالذىالعاممووهذا

161-016ص،الزعبىعليكد.د،الماصنيةحققة

941-741عى،طي!ةعدالرصسابر،وافيعيةوالدبيخةيخةالماص

ا4V-451ص،الغمراويطميأميى،اسرائلأكرهلهذا

903-091عى،الزعبىعليعد.د،الراهنيالماصيخة
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يفضحهمأنقبليهوهفضحهملقد،جاعتهمايسمبالمسيحية

فيالأحرار،لليهودالعالميةالعصبةسكرتير،ليفيالخواجا

بقوله:.أم469سنة،انجلوسلوسفيلهمعقداجماع

هويهوهالإلهانفيهنثت،لاتعيمجديدأنظاماْ"سنضع

زيفمرمبنالمسيحقمةوأنيعبد،انيجبالذيالإله

."وتزوير

فيبتسبرغمدينةفيلهممركزأوليهوهشهوداسس

88سنة،الامريكيةبنسلفانياولاية iإلىنقلوهثم.ام

وامتداداتنثاطاتيهوهولشهود.أم909سنة،نيولورك

جعية،مثل،أخرىبأسماءأو،الصريحباسمهمالخارجفي

جلعاد،وجعيةوكندا،المتحدةالمملكةفيالتوراةتلاميذ

تنشرالعالمفيمركزا07مناكزفلهم.وكيرهما

وتعاليمهم.وكتبهممنثوراتهم

أنهمبناتها،وكلالماصونيةتزعمكما،يهوهدثهودويزعم

طغتجيلفيالتدينروحبثالىتهدف،خيريةجعية

لافإنهمولذلك.الدينعنبذلكفبعد،الماديةعل!يه

التيالعامةوالأماكنالعراءفياجتماعاتهمعقدمنيتحرجون

فيالناسبزيارةيقومونماوكثيرا..الناسيرتادها

مبادئهم:أهمومن.بمبادئهمللتبشير،بيوتهم

ذلكونوفيرالمعابد،إقامةفيالأموالانفاقعدم-أ

والمستص!فياتالمدارسكبناء،الخيريةللأعال

المدارسإلىالذهابعدمومنهاوالملاجىء،

غيربطريق،بالتلقينأخذهيمكنالدينلأن،اللاهوتية

مباشر.
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قيامقبل،حكومةكللأنضرالْب،دفععدم2-

شياطينحكومةهيانما"،الله"ملكوتحكومة

وأبالسة.

ينتمونالتيالشعوبجيوشفيجنوداالانخراطعدم-3

وسفراء،حياديونفهم..أعلامهاتحيةوعدمإليها،

وهو،التوراةمنمثلالذلكويضربون.ال!ماءلمملكة

الكهنةأعفىاسرائيللبنيصدرقانونأولأن

إجباراأجبرواماإذاأما4(.?)الجنديةمنواللاويين

يحركواألافعليهم،الشيطانجيوضفيالحربعلى

يحصلواأناستطاعوايهوهوصهود.صاكناالمعاركفي

الأمريكية،المتحدةالولاياتفي،لأعضائهمإعفاءعلى

ينصقانونايستصدروااناستطاعواكما.الجنديةمن

وليست،اختياريةمسألةالعمتحيةمسألةأنعلى

إجبارية.

ذكروعدم،أعضائهمباعماءبقوائمالاحتفاظعدم-4

مطبوعاتهمعلىينفقونهاالتيالطائلةالأموالمصادر

تكتبالتيالمطبوعاتتلك...وتنقلاتهمومنشوراتهم

مختلفة.لغةوثمانينبثمان

صلامرصلبأخهميتظاهرونصهوهشهودجاعةأنومع

جيعيدمرسوفيهوهبأنينادونأنهمإلا،ومحبة

المنتظر.المسيحيظهرعندماالثرير،العالمهذاحكومات

التيوالقاةابخديةمنايوممعفوناصائيلفيالدينرجالفإنوكدلك)43(

صالتديى4الاْخرىهيتتظاهرالخديةمنالإعفاهشلد
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والنازية،الفاتيكانمنالمرذاقواقدبأنهميدعونوهم

دولةإلىبكاملهافلسطينبتحويلينادونفانهمولهذا

ذلكإلىتسعىالتيالصهيونيةالحركةويؤيدونيودية،

..)3"(سافراتأييدا

أفرزتهاالتيوالحركاتالمذاهبصائرمثل،وهم

الألفاظيفسرون،باطنيونوحديثا،قديمااليهودية

الحقيقيةمدلولاتهابحسبلا،أهوائهمبحسبوالأحداث

الله،فملكوت...الحالواتعمعتتمشىالتيالظاهرة

عندهمتعنيلا،مثلاالأرضيوالفردوس،الروحيةوالقيامة

لبنيقطعهاقداللهانالتوراةزعمتالتيالعهودصوى

الله،وأولادوتملكهاالميعادأرضإلىالعودةفي،اسرائيل

لا،الرحمةوآنيةالصغير،والقطيعوالودعاء،،اللهوورثة

وآنية،الشريرةوالممالك..اصاذِلبنيصوىعندهمتعني

تعنيلا،الزانيةوبابل،والوحش،والتنين،والحية،الغضب

سنةعهدها،انتهىالتيالعالمحكوماتجميعسويعندهم

)44(
علىتقومكي،واجباتدميرهاواصبح،ام149

ولافيهاحربلا،واحدةعالميةحكومةكلهاانقاضها

ينعمالعالمواصبحكلها،الاسلحةدمرتأنبعد،نزاع

إلىالأرضتتحولوحينئذ.والأمانوالأمنبالسم

الرحمة،آنيةبحكمفيها،حلتقداللهنقمةلأن،فردوس

.الودعاء)04(

،الصهايخة!ليهودالمضوىانماكمعلىدللهذاكلفيألى(4)

الأحداثليربدايةهيانماالاولىالمالميةالحرببدايةانالهوبقر،4()

ضدهم.الابقفطكانتأنبحد،لصالحهمالعاية

091ص،الزعيعليعد.د،الرا+نيالماصنية(45)
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،أصاسعنوانتحتهؤلاء،نثصرهممابعضامعناإقرأ

هؤلاءبلغحدأيإلىلنعرفجديد"،بعالمالاعتقاد

مريض؟قلبكهلإ:والإنسانيةبالدينالمتسترونالخب!ثاء،

هل؟القديمالعالمهذامنالغامرةبالوللاتمثقلهوهل

والخوفالقلقنهايةأنعلمتإذا،آلامهوتخف،يتريح

عقلكهل؟الأبوابعلىقريبةامستوالمرضوالحرب

أنهأم،والصواببالحقيقنعأنمستعدهوهلحر؟

الديني؟أو،الجنصيأو،الوطنيبالتعصبعليهمغلق

وكماالمسيحفيحرفيأتمتقدنبوءةrryالتوراةفي

عثرتسعةمنذ،الأولالمسيحفيالنبوءاتتلكتحققت

حضورفيهتربوقتفيالآنمجدثنظيرهانرىقرنا،

الثاني.المسيح

،الأرضعلىالسلاملتوطيدعقيمةبمحاولاتالناسقام

المتحدة)46(الامم،وهيئةالأممعصبة:دوليتينهيئتينوألفوا

يعملهانالسماءملكوتيستطيعماعملفيفث!لتاولكنه!ا

يسوعسبق،القديمالعالممنالأخيرةالأيامهذهمثلفي

عالمأبوابعلىوهميبثرونيهوهيثهودسيقوموأنبأ:

نأكيفويخبرون،المؤسسالملكوتبانجيلجديد،

)47(
وتفتحوالإثمالشرمنالارضصتظف""هرمجدون

)،6(

)47(

فص.جمانجهمإلاتمذسينالاصوكب،فقطرالقمولهلتفيلهدا

فيهماودصا،الدولينابئنيرتالفعلأضرفواالذينهماليهودانالمعلوم

اصإئل.تامرأ!اوعل،نحططاتهملتيذ،وعملائهمرجالهمألمع

دإا،العافيالفالْةالمعركةضكونباْنماالتموديذكرالقالصركةوهي

.و!لامخيروبحمه،يوزاملكاالعاجحكمبحدها
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الباليفالعالم،نهايةبدونوالحياةوالسعادةللسلامالطريق

فالروح..الأخطاركثير،بغابثبيهأاسىاليوم

يوجههانجيلاءفيهتجولالدماءالىالعطشىالعسكرية

رجالأماالمحتالونالتجارةوجبابرة،النفعيونالسياسيون

السوكفيهيزرعونفانهمالمراءونالطفيليونالدين

والتعصب،والجنس،كالبغضسامنباتوكل،والعوعج

العقيمةوالفلسفاتالمضلوالالحادالقوميوالتحيزالديني

إنماوالاضمحلالالزوالطريقفيالانهوالقديمالعالمهذا

سيبقىيناصرهمنوكلبالحياةطافحتادمجديدعالمهناك

مكبلانهأم،لتراهحرعقلكفهل.الابدإلىمعهويدوم

هل؟فيهالتفكيرعنحتىفتمتنع،الذميمالتعصبباحقاد

الكبرياءستدكأنكأم،سقوطكيسبقانلكبريائكتسمح

الصحيح؟الصائبالتفكيرامام،الطريقمنوتزيلهاالفارغة

يهوديةالجماعةهذهأنفيشكيبقىهذاكلأفبعد

الوجهماصونية،واللساناليدتلمودية،والنشأةالعقيدة

،يهوهشهودجاعةخطرإلىليبياتنبهتلقد؟والمنبت

كمام،)vliسنةمنذاراضيها،فينشاطهافخطرت

محافلهافألغت،والروتاريالماسونيةخطرإلىصورياتنبهت

.م5691سنة،ديهاونوا

هذهمنشيءوالإسلامالعربديارفيبقيفهل

!؟القاتلةالطفيليات

هدمإلابهيقصدلاالجماعةهذهتطرحهماكلإن

ملكامسيالقياموالتمهيد...والأقوام،والأوطان،الأديان
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الأخلاتيةوالقيم،الإنسانيةالمبادىءوما.يهوذامملكةعلى

مخال!بهاتحتهتخفيدثارصوىبا،تناديالتيوالروحية

...الشعوبوقهر،الناسلأفتراسأعدتهاقدالتيالفولاذية

!...فلنحذر

:(()48العهدأبناء)برتبنايجعية8-

اصلمنيهودينيولورك،في،الجمعيةهذهأسى

إلىألمانيامنهاجرانبعدجنز،هزييدعىألمافي

عضويتهافيتقبللاالجمعيةوهذه.ام43Aسنةامريكا،

صوكولوف،ناحوم:مثلاليهوديةالرؤوصكبارغير

يلين،وداثيد،وايزمنوحاييم،نخمنوحاييم،ولزنكوف

..فرامكينوجاد،برلينومائير

الخير،عملهوهدفهاأنأيضاالجمعيةهذهوتزعم

رؤصاءفإن،أعضائهالأهميةوبالنظر.المضطهدينومساعدة

لاأيضآالغريىالعالموزعماءوزعماءهاالمتحدةالولايات

وبرجالهابهايثيدوااندونأيديهممنتفلتفرصةيزكون

سنة،دالدسفوسترجونبهصرحماإترأ..متملقين

مدنية"قامت:إليهدعيللجمعيةاجظعفي.ام569

الطبيعةفي)94(،اليهوديةالعقيدةعلىأصاسها،في،الغرب

أنهالغربيةالدولتدركانيجبولذلك.الإنسانيةالروحية

هذهعنالدفاعأجلمنوعزممجزمنعملأنعليهايتحتم

)48(

)94(

51ا-254ص،النلعدالله،العالميةاليهودبةخطر

مهلنال،قابلهعندما،ليرتزلاببايقلاأ.ذلكفيعادقدالاصإن

؟،عقد-ااطصهياليودديانةإنا:الصهيويخةللحركةالفاتيكانتأيد
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.(.)َ.سائيلامعقلهاالتي،المدنية

وكانفيها.مؤازراعضواأيزنهاورالرئيسكانلقد

البارزين،الجمعيةهذهأعضاءأحد،سدنيهيلماناليهودي

فيالحلفاءلقواتقائدآهذاكانحينلأيزنهاور،مسثارا

أيزنهاورتولىوحين.الثانيةالعالميةالحربإبانأوروبا،

رئيسكلوزينك،فيليباليهوديعين،الجمهوريةرئاصة

العامةالجمعيةلدىالاسلكيللوفدرئيسا،الجمعيةهذه

.(المتحدة)3ْ1للأ

يتداخلكماوالجديد،القديمالعهدانيتداخلوهكذا

عضويآ.تداخلا،بالغربواسرائيل،بالصهيونيةالاستعمار

ماكينمحفلمحفلان:برتللبنايمصربْتأسسلقد

وقد،ميمونيتومحفل،بالعربيةقانونهطبعوقددافيد،

،الأقلامرضوةالمحفلانهذانوتولى.بالألمانيةقانونهطبع

وفي(العام)3ْالرأيوتضليلاليهود،لنصرةالفمائر،ويثراء

صرح.ام798عامالمنعقد،الأولالصهيونيبازلاجتماع

يلي:بما،الجمعيةلهذهالتابعالأمريكيالوفد

تخريبأجلمن،العمالبينالثورةننشرأن"علينا

الوتتذلكياْتيولسوف.الفوضىونثر،المسيحيةالمدنية

استلاممناطالبينأنفسهمالمسيحيونفيهيساث!الذي

بقوله:يوما،الجمعيةهذهرئيس،ليفيوعرح.)3ْالسلطة

)51(

)52(

3(o)

515ص،اقعدالله،العالميةاليوديةخطر

أيضا55iص،الابقالمددر

31ص،بقالالمصدرا o

451ص،بقالالممدرا
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يظلواليهودي.مرتبطانشيئانودينهاليهوديتوميةإن"

.أآخربديندينهأبدللوحتى،يهوديا

:الشيطانمعابد-9

فيوله،وتقديسحرمةاليهودنفوسفيوللشيطان

بذكائهتزعمانمنذ،ومكانحيزوتلمودهمتوراتهم

علىالطءفيالملائكةثورة،تقديرهمحدعلى،ودهائه

الله،أمرهكما،لآدميسجدأنإبليسرفضحين،الله

لوسيفير،الزعيمالثميطانهذايسمونواليهودوخيلاء،كبرا

إنتاجها،علىيثرفونالتيوالأفلامصحفهمفيويصورنه

ويحزمونهيقدسونهوهم.مرعبةمفزعةصورااكزها،وما

محافللهأقاموافقدولهذا.ونلعنهنحتقرهممابأكز

يثمالفي،الشيطانعبدةيكونأنيستبعدولاومعابد.

باليهودتأثرتضالةجاعةأو،مقنعينيهودآإما،العراق

نأالتاريخفينسمعولمنقرألم..إذبأخرىأوبطريقة

..اليهودجاعةغيرالشيطانقدصتجاعة

محافلصوىليست،الحديثبشكلها،الشيطانومعابد

والمطرقةوالزاويةالفرجارتستخدمفهي..مقنعةماسونية

رموزمن،محافلهمفيالماسونيستخدمهماوكل،والشمس

فيجاءمابعضعلىنطلعأنويكفي.وإشاراتوجركات

مقدصاكتاباهؤ!ءيتخذهالذى(")4ْالشيطانإنجيل"كتاب

مدىونعرفهؤلاء،الشيطانعبدةعلىلنتعرفلهم،

لإبماداالظانتوراةاولى،الظانإنجل.كابهمصمواأكملاحظ()54

عغ.النهم
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ودما.لحاباليهودارتباطهم

العقولفيإلا،اللهوجودينكرهذاالشيطانإنجيل

والرسلالأنبياءبأنيصرحكا،عدممنخلقتهالتيالمريضة

همالشيطانعبادوان...دينونةولاقيامةلاوأن،كذابون

وأنه،وجنسمالالحياةوأنالأبد،إلىالفائزونالغالبون

وأ،لدينكأولقومكحياتكتبذلأنالواجبمنليس

الخيرية.الجمعياتتساعدان

مع،وأمهالمسيحمنكثيراهؤلاءالشيطانعبادويسخر

النث!ر،دار"نشرتفقد...كتابهمأالشيطانانجيل،أن

الاخيرةالتجربة9بعنوانالمسيحعنكتابانيولوركفي

وكانت186صفحة،الكتابهذافيجاءومما9للمسيح

مبللة،عاريةالفراشفيظهرهاعلىمستلقية()َالمجدلية

وصادتها.علىمنشوراالفاحمشعرهاوكان..بالعرق

منهوكةوكانترأسها،تحتمتشابكتينيداهاوكانت

وخفضالظهر.منذ،الرجالتضاجعكانتلأنها،القوى

علىقادرغير،الغرفةوصطتفii،نظرهمريمابن

يلي:مانفسهالكتابمن045صفحةفيوجاء()6ْالحركة

فامتقع،ملتهبةقبلةفمهاعلىوطبع،يسوعبهاإوامسك

ليمونثجرةتحتفتساقطاركبتاها،واصطكتلونها،

طلعتحتى،الأرضعلىيتدحرجانواخذا،مزهرة

أزهاراسقطعليلنسيموهببينهما.ووقفت،الشمس

يسوعالمجدليةفضمت،العاريينجسديهماعلىالليمون

.مرمشعىخالةانجة(55)

343-هص،اللعدالله،المايهيةاليوخطر(56)
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يقول82iصفحةوفيابجسدهجسدهاوالصقتإليها،

واجهوعندما)(:الإعخريوطي)7ْيهوذالسانعلى،الكعاب

كننسوةبهفأمسكت،عليهوأكمي،داخالصلبالمسيح

.أأولادأينجبنكيوضاجعنه،فأسعفنه،موجودات

كلفيتصدرالدارهذهأنالتلعبداللهالاْستاذويذكر

:بعبارةكتابكلوتذيل،النوعهذامنكتبعدةعام

منكبيرعددفعندنا،الكتابهذابقراءةاصتمتعتإذاا

.!انتظاركفيالأخرىالكتب

فيهلوجدتهذا،الثيطانمعابدمنمعبدازرتولو

تماماعاريةلأمرأةصورةالمذبحهذاويعلو.يتوصطهمذمجا

رمزا،رؤوسخسةذات،نجمةجسمهاعلىمطبوع

()8ْالشيطانلمعبردهم

سانمنانطلقتماأول،الشيطانمعابدانطلقت

صائرفيفروعلهاأصبحتثمام،669سنةفرانسيسكو،

ولايةاعزفتلقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتأنحاء

،ومعابدههؤلاءالث!يطانبعبدةرسميااعزافاكاليفورنيا

مجلةتستح.ولمفيهاالرسميةبالمذاهبالعبادةهذهوالحقت

في9الصالرعددهافيالانتشار،الواصعةالامرلكيةتايم

الشيطانهذامجمدشحأنمن،ام739صنةحزيران

)70(

(OA)

المحكانالذىالمكلانعلالرومانجمنوددلالذىموالإخركلطيأيو

البهويهذاوكان.لهدفعالمالمنتانهبلغلتا.وحواريؤموفينخا

الرابعالبطأيهوفيروهو.المحيخانةقي،المغحواليأحد

.ليقوب

33ص،الز!يمحلعد.د،الماصيخةحتقة 32-. A
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بهالةمحاطةصورةلهفنشرت،المخلصينوعبادهالمعبود،

والتقديس.الاحزاممن

المخازي،تنقلزالتوماالأخبار،إلينانقلتلقد

الأنقياء!الأتقياءهؤلاءويمارصامارسهاالتيالجاعيةالخبيثة

بها،قامواالتيالجاعيةالانتحاراتإلينانقلتكا

كتابيستحيولا.إثرافهموتحت،كهنتهممنبايحاء

فلا،الشيطانبهذاالق!ممنالغربيةوالقصصالروايات

..!الشيطانإلىإذهب!و"الشيطانبحقأيرددونيفتأون

فاصبحهذا،فيحذوهمنحذواخذناالاْعفمع،ونحن

عبدةمنوكاننا،العباراتنفسيرددونوقصتاصوناكئابنا

الرجيم!الشيطان

للشيطانأقامواأنلدرجةامريكا،اليهودمسخلقد

غايةالانتحاروجعلوا،تماثيلللدعارةورفعوامعابد،فيها

قبلوجههوولى،ظهرهلامرلكاالحريةتمثالفاْدار..وهدفا

..الثمسنورعنيبحث،المشرق

!؟..واجدهاهوفهل

(:)9ْالحديثةالروحية-01

يختلفلاالحديثةالروحيةدعاةيستخدمهالذيالاسلوب

طرلقعنالحديثةالماسونيةت!تخدمهالذيالاسلوبعنكثيرا

إليها،الأعضاءلجذب،براقةشعاراتباستخداموذلك،بناتها

..الخيرعمل،محبة،إنسانية،مساواةإخاء،،حرية:مثل

9o)51ا-.24ص،طحيمةبدالرحمنصابر،وافيعيةوالدسويخةالماصيخة
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باثخاصهالماضيواستحضار،بالباطنالظاهرربطوكذلك

الزعمخلالمن،والمستقبلبالحاضروربطه،واحداثه

ومخاطبتها.الأرواحباصتحضار

بها،المشتغلينالدجالينيدعلىالحديثةالروحيةتطورتلقد

طقوصهلهجديدأ،دينأمريديها،نظرفي،أصبحتحتى

أحد،هوكهوايتقولمنذلكعلىأدلولا..وقواعده

مكسوإلهالإنسان9:يوماتالالذي،الحديثةالروحيةزعااء

مجزئهمجسمالم،مقدورهفيمايدركلافهوالأرضبعناصر

منالحراسيدتكفلهااليومالروحإن.الإلهيالملائكي

الفكراسسواضعيالبثر،معلميالسادةومن،الأرواح

."الحديث

دعوتهم،يهوهثهوديبدأكما،دعوتهميبدأونوالروحيون

أفضل،عالمخلقإلىوي!عون،والإلحادالماديةيحاربونوكأنهم

يحاولونوهم.والسلامافي،ويعتهوالحروبالعصبيةفيهتنتفي

بهم،الخاصعالمهملهم،الموتبعدواحياءحياهوجودإثبات

وعن،عالمهمعنوصؤالهم،ونحاطبتهم،استحضارهمويمكن

يسبغهاالتيالرومانسيةوبالهالةالاساليبوبهذه.ايضاعالمنا

ويؤخذ،نواياهمحسنإلىالضحيةيطمئن،محافلهمعلىهؤلاء

.الأخاذةالرومانسيةالأجواءهذهفيهؤلاء،عليهيغرضهبما

خوارقمنفهمهعليهأشكلماعليهيعرضونذلكوبعد

العم،ثوبيلبسونهاتفسيراتذلكلهويفسرون،ومعجزات

ثمومنيفزضوخها،التيالفرضياتفيمذاهبهممعوتتفق

إلاليواوالأنبياءالرصلبأنالقولإلىسريعةنقلةبهينتقلون
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بل،مستمرةقائمةالوساطةهذهوأنوخالقهمالناصبينوسطاء

لثكلبمادومايبصرهممنإلىبحاجةالخلقلأن،وضروردة

فييدخلونثم.أحياءدامواما،ودنياهمدينهمأمورمنعليهم

وخدمتهم،الناسخيرهوإنماوجوهرهالدينلبأنالمريدروع

ماالتي،الفرائضتأديةفيقصرلوفماعليهحرجفلاولذلك

النماس،خيرالاْغراض:هذهلخدمةإلاالإنسانبهاكلف

بينيسويالموتانأيضأروعهفييدخلونكا.وخدمتهم

بعديعيشون،وأجنا!مدياناتهمعنالنظربغض،وأنهم،الناص

إلاليستاوالنارالجنةلأن،متحابينإخوةآخر،عالمفي،الموت

بهاليخوف،الزاببالإنسانخيالخلقها،نفسيةأوعقليةطلة

الأذكياهأما،الصحيحالطريقفييسيرواحتى،والجهلةالأغبياء

.6(ذلك)ْإلىبحاجةفليسوا،والمثقفون

هيبمبادئهملهمأوحتالتيالروحبأنمريديهمهؤلاءويوهم

المسلمونومنهم،الشرقيينمريديهميوهمونكما،المسيحروح

الخضر.روحبانها،طبعأ

الحالم،الجوهذافي،جلساتعدةالمرلدمجضرأنوبعد

منحررهالذي،الجديدالدينهذاإلىدينهعنتدربحياينسلخ

بأرخصمصراعيهاعلىالجنةبابلهوفتح،العباداتتكاليف

ضعيفكانإذاوبخاصة،الهريديصابوقد.التكاليف

من،عاديةغيرببلبلةحياتهفي،الشخصيةمهزوزأوالأعصاب

فياْخذ،خياليعالمفيوانغماصه،بالحديثالقديماصطدامجراء

تآويل،عابرةإدثارةكلويفسر،خافتةهمسةكليؤول

ذا!لا!ابماْيكمللانلإناانأمع،لأتامع،طىهلخااالنهماهذالدينيفهممنبايوجد(06

العملتوصد،ناللاب.فاو،القلبفيتروماهونلإيماا"والع!ل،والحقل،القلب:يخهجمتعا
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علىالأشياءيرىويصبح.سلطانمنبهااللهأنزلماوتفاسير

بالخوارقالعاديةالطبيعيةالأشياءألحقولرمما،حقيقتهاغير

وأالهلوسةإلىالحالاتهذهمثلقادتهولرمما.والمعجزات

.الجنون

الروحينكرونالروحيينهؤلاءأنالمضحكةالمفارقاتومن

لاصطياد،الدجلقبيلمنلاإالارواحبعالمتمسحهموما.أصلا

كتابفيجاءفقد.عقائدهموإفساد،والبسطاءالسذج

!شة،بلجيكافيالصاثر،03صفحة،"واصارهاالمايونية"

قبلناخلقتالروحأنيزعمممنأجهلليس":نصهما1867

لأنهاالجسد،كيفياتبكلتتكيفأنهاوالصواب.معناأو

أوالروحيجعلمنإن.نفسهالجسدهيبل،منهقسماالاليست

هوفهذا..بعيداضلالاضلفقد،الحواسعنمجردةالنفس

كيفبهمويتضرفوا،الناسيسوصواكيالكهنةتعليم

نصه:مانفسهالكتابمن31صفحةفيوجاء".يشاؤون

غايتها،عاقلةنفسبلا..كبهيمةالإنسانالماسونيةتعتبر9

صهواتهم،يضبطقدقيدكلفكإلىالبشرتسوقانالقصوى

زعماءإلىوينقادوا،دينكلوينبذوا،سلطةكلليقاوموا

فقط.للتضليلالكلامهذا"أعمىانقياداًالماسونية

يمجدونبالروحالمؤمنينالروحيينهؤلاءأنالغريبومن

ويدعون،اليهوديالشعبيمجدونأخهمكما،أحياناالشيوعية

التدخلعنوالبعد،الحياديعلنونأنهممع،اصائيلدولةلقيام

تسمونهاوقد،روصيانوايافييشكقد009السياسيةالثشونفي

الارتقاء"إلىدوماالإنسانينادياللهأنإلا،إلحاديةدولة
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.أللربومساعد،شريكابانهالانساناحدهمويصف

فيالصدارةمكان،الشيطانمعابدفيكما،والمالوللجنس

وتوضع،المؤامراتتحاكوهناك،الحديثةالروحيةاقبية

الرشاوىوتقدم،للجواسيسالاموالوتدفع،الخطط

عاشمنعاشفلا..كوهينوأموال،أستيربيد،للماجورين

..الحرامبالمالمتخمةوجيب،تدوروأنثى،تفوركأس:بغير

عرففي،العلوىعالمهامن،الأرواحبهتناديماهذاأوليس

المناكيد؟هؤلاء

باليهود)61(التشهيرمحاربةجعيات-11

سوىأمريكافياليهوديةوالمنظماتالجمعياتليست

فيهاوتوضع،الكاذبةالدعاياتمنهاتنطلقالتيالهمسصالات

هذهخطرمدىتتصورانويمكن،الحاتدةال!ريةاليهودخطط

31وحدهانيويوركفيأنعلمتإذا،والمنظماتالجمعيات

وكلها،اليهودمنأعضائهاومعظم،رؤسائهاكل،منهاواحدة

المختلفة.بالوصائل،الصهيونيةإليهتدعوماتحقيقإلىتسعى

التشهيرمحاربةجعيةهيوأخطرهاالجمعياتهذهأكبرإن

شيكاغو،فيالرئييمقرهايوجدالتي،الإرهابيةباليهود

سائروفيبل،وحدهاأمريكافيلا،والمجرعينالجريمةعاصمة

هدفهاأنعلىيستدلالجمعيةهذهاسمظاهرومن.العالمبلاد

منالشكوىأوبالنقديرتفعصوتكلكتمهوالرئيسي

الجمعيةولهذه..والخنق،والسم،المكتومةبالمسدسات،اليهود

الحساصة،المرافقجيعفيمنبثة،ومراقبةتجسسأجهزة

ا-98991ص،الفمراويسامي؟مين،ئلاصاكزلهذا(61)
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وكل،تقالكلمةكليرصدونوهؤلاء،والعيةالرصمية

كابعيد،أوقريب!ت،تلوححركةلوك;يكتبحر!

أغنيةوكل،مجمضفيموكل،تطبعصورةكليرصدون

للث!هيرمتخصصةأجهزةأيضاولها...تلحنأوتكتب

التيهيالاجهزةوهذه.فيهاالمركوبكيرالكبيرةبالشخصيات

وتعد،المختلفةالانتخاباتفياليهوداصواتعلىتساوم

وتكتب،والصحفللأنديةوالنشراتوالمقالاتللمحاضرات

قتلوالقد.التلفزيونيةوالمسلسلاتللأفلاموالسيناريوالقصص

وأجبروا،انتهجهاالتيالانفتاحبسيايةكنديجونالرئيس

همقتلوهأوالانتحار،علىفورستالجيمسالدفاعوزير

فياليهوداصواتبتحييدطالبلأنه،علمنبالقائه

منالعلياالمتحدةالولاياتسياسةتفكحتى،الانتخابات

بفضيحةنيكسونبالرئيسوشهروا،وإصارهممساوماتهم

الضغطومنها،مطالبهمبعضعلىيوافقهململأنه،ووترجيت

محاربةجعيةفإنوباختصار..باصرائيلللاعترافالعربعلى

المرهفة،وآذافها،اليقظةاليهودعيون:هيباليهودالتشهير

..المعبرةوأقلامهاوألسنتها،المفكرةوعقولها،الضاربةوأيديها

أبناءبعضأقوالإلى،فاستمعنقولمماريبفيكنتوإن

المخلصينأمريكا

ومنأمريكارؤصاءإن9:يقولوهوبتيجونإلىاستمع

ضريحأمامينحنونكما،الصهيونيةأمامينحنونمعهميعملون

بينمن":سماريانتنجاتنوليامزكتبهماواقرأ."قداستهله

والمؤتمر،الأمريكيةالصهيونيةالمنظمةامريكا:فيالمنظمات

واللجنةلليهود،للإصاءةالمضادةوالجماعة،الأمريكياليهودي
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يوجدالمنظمالزحفهذاخلفولكن..الأمريكيةاليهودية

فيينتظمونالذين،الصهيونيةبالمبادىءالمبث!رينمنملايين

تستطيعلا،يديشيةاسماءلهاتتخذالتي،اليهوديةالمنظماتمئات

بها،دعاياتهمينثرونأنهمعنفضلا،ننطقهاأنأناولاأنت

وليامقالهماوإليك،بنايُراد،ولاماذايقولونماذانعرفلاحتى

:حكومتانلهاأنك!ا،رئشانلهاالمتحدةالولايات9ةأجنير

،والكونغرسونائبهالرئيستفم،صوريةحكومةإحداهما

وهذهالصوريةالحكومةخلفمستزة،حقيقيةحكومةوالثانية

والكلونجرس،الأبيضالبيتفيوأعضاؤهاوكلاؤهالهاالحكومة

الحكلومة،اداراتجميعوفيالتنفيذيوالمكتبالعلياوالمحكمة

اقامتالخفيةالحكومةهذهفإنذلكمنوأكز،الدولةومرافق

والسيما،،والتلفزيونوالراديو،،الصحف:علىرقابة

والمؤسسات،لجامعاتوا،والمعاهد،والمدارس،والمسرح

واللجنة.الكنائسذلكفيبما،المختلفةوالئقافيةالتعليمية

تخطط،جعياتعدةمنواحدةالاليستالامريكيةاليهودية

ماكلوتراقب،الامريكيةالم!تحدةللولاياتالرصميةالسياصة

الدروسوتحضر،الكنائستراقبكما،ينشرأويكتبأويقال

يذكرأنأخبيروليامنسي".لقدأحديومكلللمدارسالدينية

ملابسعلىوتثرف،الرئيسإفطارعلىتثرفاللجنةهذهأن

العلياالمحكمةلاعضاءالموسيقىوتختار،الكونغرساعضاء

!..التنفيذيوالمكتب

ولها.م3191سنة،تاسستباليهودالتشهيرمحاربةوجعية

أنحاءسائرفيفروعوعدة،المتحدةالولاياتفيفرعاخمسون

،المثيرةالدعايةعلىالأولىبالدرجةلاطهاويقوم.العالم
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الخفي.والاكتيال

الثميوعية،وبناتهاالماسونيةغير،الخفيةالقوةبناتومن

التي،والفلسفيةالفكريةالحركاتمنوكثير،والماركسية

..والغوضىبالشللوأصابتهم،الناسحياةلثوهت

وقصدوا،اليهودقواعدهوضععممثلاًالمقارنةالأديانفعم

بالكذبوالرصلالأنبياءواتهام،الأديانقداسةمحوبه

،وقواعدهأصسطوضعمناولفانهمالامتشراقأما.والدجل

العصرروحعنالناسلإبعاد،القديمةالكتبمنالتافهلبعث

حضارتهموتشويه،الناصتاريخعلىللدسوكذلك،وحضارته

حتىالبثصريةالميولجيعاليهوديفرويدأرجعلقد.ومدنيتهم

توراتيتوجيهوهذا.الجنسغريزةإلى،الطفولةمرحلةفي

شيء،كلإلىاليهوديصلوالمالبالجنسإذ،تلمودي

الاصةنظامألحقاليهوديولركهايمشيء.كلويفسدون

المواطنخلقفيمفعولهايبطلأنوحاول،المصطنعةبالأوضاع

،الأخلاقإفسادفيمكياثلليخطىتقفىونيتشه.الصالح

عبيدوأخلاق،والعنفكالقسوةصادةأخلاقإلىفقسمها

ونادى،مرقدهامنالقوةفلسفةوبعث،والإحسانكالرحمة

وأما،الشيوعية،آباءولينينوانجلزماركسأما.بالسوبرمان

عنالكلامعندذكرهمفسياْتيالصهيونيةودهاقنةهيرتزل

والصهيونية.الثيوعية

منهيإنما،مخادعةنظريةوكل،منحرفةفلسفةكلإن

بتبنيهاانتشارهاعلىثجعوااليهودأنأو،أنفسهماليهودصنع

قناعوألف،ووجهوجهألفالخفيةلخقوة..لهاوالدعاية
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.وقناع

ليست،عاديةمعركةليستاليهوديةمعإذنمعركتنا

بالدرجةإنهابل،فحسبودملحممنمخلوقاتمعمعركة

مياهنافيتلقىالتيوالفكريةالروحيةالقوىمعمعركةالأولى

فهـاالحظر،يكمنوهنا..وتلوثهافتعكرها،الطاهرةالنقية

ولكن،بسلاحوسلاحا،برجلرجلاخصمكتحاربانأهون

إذاوبخاصة،والعقيدةالفكرميادينفيمحاربتهاصعبما

ابنائك!ونفوسعقولإلىيهايتسللأنهواستطاع

!شة،بفرنساآرلمدينةحاخامشامور،ارسلفقدوبعد،

98iيثيره،الآصتانةفياليهوديالسنهدرينإلىرسالة.ام

بتوقيعالردفجاءه.آنذاكفرنايهودتواجهمسائلعدةفي

فرنساملكإنقولكمبمقتضى":يليكما.القسطنطينيةأمير

يجبأنهغير.فاعتنقوه،المسيحيالديناعتناقعلىيجبرم

وبمقتضى.قلوبكمفيراسخةموسىشريعةتجعلواانعليكم

كي،كهنةأولادآمنفاجعلوامعابدآ،يهدمونإنهمقولكم

يجردونكمإنهمقولكمبمقتضىأما.الداخلمنكنائسهميهدموا

منيتمكنواكيتجارا،أولادآمنفاجعلوا،أموالكممن

إنهمقولكموبمقتضى،رويدأرويدآاملاكهممنتجريدهم

يتمكنواحتى،أطباءأولادآمنفاجعلوا،حياتكمعلىيعتدون

أما.أرواحهموإزهاق،أحوالهملتقصي،بيوتهمدخولمن

أولادآفعلموا،العذابسوءيسومونكمأنهمقولكمبمقتضى

وبذلك،عليهوالمدعىالمدعيصففييكونواحتى،القانون
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فتناصرواء،البرىوتديخوا،المجرمتبرئواانتستطيعون

9)62(العدومنوتنتقموا،الصديق

؟!الكلفايةفيهماالخبيثالبرنامجهذافيأليس

؟!النتنةالبروتوكولاترائحةأعطافهفيت!ثمألا

35ص،اقىعدالله،الإصلاممعاقلنيالهوديةالاْفس)62(

95ص،كارGsموب،الطرنجرتحةعلأحجار

M

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



بعالرالفمل

صهيونحكماءبروتوكولات

وكذبصدق-اا1

نيماصوإفرازالبروتوكولات-2

فيضمن3-كيض
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:وكذبصدقا-

الماسووالثروقمحافلرؤصاءعقدام،109معافي

بغانيةغراميةعلاتةعلىأحدهموكان،باريسفيلهماجماعا

فيالروسالدبلوماصييناحدابنةملنيكاديمزيليناجولياناتدعى

عظيمجانبعلىوثائقعلىمنهتحصلانفاستطاعت،باريس

حكماءببروتوكولاتبعدفماعرفت،والسريةالخظورةمن

اليكسإلى،وصلتماأول،الوثائقهذهوصلت.صهيون

الروسيالجيشفيالسابقالقومندان،سوخونيننيفتشنيقولا

إلىهذابهافدفع،الشرقيةروشافيالإيمانجاعةوكبير

ال!سندرفتش.نيلوسسرجيالكبيرالروصيالعالمصديقه

عاءمحدودةنسخامنهافطبع،رأىمانيلوصهاللقد

تتطابقكانتلأنها،الناسوصدقها،اليهودفأنكرهام2091

الوثائقنشروحال.تاماتطابقاوسلوكهماليهودواتعمع

روسيا،انحاءجيعفيرهيبةمذابحإلىاليهودنعرض

نثرهانيلوساعاد،ام50Aعاموفي.أحيائهمفيوحوصروا

وذيله،بمقدمةلهوقدم"اليهوديالخطر!أصماه!كتابفي

كثيرةبأشياء،للبروتوكولاتثراستهمن،فيهتنبأ،بتعقيب

وسقوطروسيا،فيالشيوعيةوظهورالمَيصريةتحطيممنها:

وقيام،فلسطينإلىاليهودوعودة،تركيافيالعثمانيةالخلافة

المانيا:مثلاوروبيةدولعدةفيالملكياتوسقوط،اصرائيل

الاولىالعالميةالحربوقيام،وايطالياواسبانياورومانياوالنمسا

خفيةبوسائلالسوقمناختفتالنسخأنإلا..والثانية
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ثالثةمرةالكتابطباعةيعيدأنإلىنيلؤساضطرمما،صريعة

طبعولما.ايضاالسوقمنالطبعةهذهفاختفتام119عام

نأبعد،الثيوعيونصالرها.ام9اVعام،الرابعةالطبعة

إلىنفىفقدنيلوسأما.روصيافيالحكممقاليدعلىاستولوا

.ام)1(929عامماتحتىفيهاوبقى،فلاديمير

جريدةمراسل،فيكتورمارسدنعاد.ام029عاموفي

عنهافرجأنبعد،روسيامن،اللندنيةبوصتالمورننغ

فنث!رها،الثانيةالكتابطبعةمننسخةومعهعاد..الشيوعيون

ذاعالحينذلكومنذ."بروتوكولاتاعنوانتحتانجلزافي

."صهيونحكماءبروتوكولات9باسموشاعالكتاب

فماأصبحالذيويلز،أميرهذافيكتورمارصدنرافقلقد

زار،بحريةرحلةفي،الثامنادواردباسمبريطانياعلىملكابعد

اطلعالرحلةوفي.البريطانيةالامبراطوريةاقطاربعضخلالها

الأميرفتأثر،البروتوكولاتفيجاءماعلىويلزأميرمارسدن

ذلكيعدفم،!ملوكهتغيربريطانياإلىإدواردعادوحين.بها

رصيناةمتزناآخرإنساناأصبحوإنما،الطروبالمرحالامير

اهمامهمنأكزوالاجماعيةوالاقتصاديةالسيا!يةبالقضايايهتم

عمالوبخاصة،المناجمعماليزورلذلكفأخذ..ومتعتهبمرحه

ولهذا.ومشاكلهمهمشكاواإلىيستمعو،ليهمإفيتحدثويلز،

صراعفيدخلحتى،ام369عامملكا،توجانمافإنه

نساءزيربانهتصفهأخذتالتي،الخفيةالقوةمعرهيب

مننازييمينيوأنهوزنا،والأخلاقللقيميقيملامستهز،

43ص،الونيخليغةكدترجة،صهونحكما.بروتوكولات)1( % - r

71-ها47ص،طعيمةعدالرص!صالر،والثوعةوالصيونِةيخةالماص
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فرصتهملهمصنحتإنماولكنهم.موزليأوزوالدآنصار

واليالأمريكيةالسيدةمنإدواردالملكزواجبعد،الذهبية

رئيسمنفطلبوا،القاضيةالضربةضربوه،حتىجمبسون

التنازلإما:لهماثالثلا،خيارينلهيحملأنبالدوينالوزراء

كانوافانهموبالطبع.سيمبسونواليتركوإما،العرشعن

عنوتنازل،قلبهنداءالملكاختارفقد،سلفاالجوابيعرفون

.نادمولا،مزددكيرالعرش

ظروففي،الملكصديقهنحىانبعد،مارسدناكتيللقد

..)2(لغيرهوعبرةلهعقابا،كامضةجد

منأعداءهمويتهمون،البروتوكولاتينكروناليهود

انهمويدعون،لساخهمعلىوتلفيقهابوضعهاوالنازييناللاصاميين

كمايهوذاأبناءمع،بعيدانذهبأننريدلاونحن.منهابراء

ليستصحيحةالبروتوكولاتبأنلهملندللالبعضيفعل

التوراةفيجاءماكلهل،بسؤالهمنكتفيولكننا..مزيفة

آمشلوضعهالذيالبرنامجهل؟مريفأم،صحيحوالتلمود

77عامفرانكفورتفيباورروتشيلد rوأقرهوناقشه،ام

صحيحوايزهاوبتبتنفيذهوقام،العالمفيالمالباروناتكبار

يده،بخطجاءتكما،هيرتزلمذكراتهل؟مزيفأم

فإننا،صحيحةكيرهاوكثيرهذهكانتإذا؟مزيغةأمصحيحة

بلساننا،معكمونقول،العمابناءيا،لكمالبروتوكولاتنترك

اليهودأعداءوضعمن،مزيفةالبروتوكولاتهذه،ولسانكم

إذاأما..وحسداحقداضدهموضعت،والنازييناللاساميين

31-8318ص،كارفاىول!ام،الثرنجرقتعلاحجار(3)
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التيالإفرازاتوبكل،والتلمودالتوراةفيجاءماتنكرونكنتم

وأعلنوا،جانباوالتلمودالتوراةفاطرحوا،بهمااستهدت

مامعشارعضِالبروتوكولاتفيفليسفيه!ا،جاءممابراءتكم

اصحاحاتكلتواحدإصحاحفيولا،حزقيالصفرفيجاء

.التلمود

بالذاتالبروتوكولاتلماذا؟بالذاتالبروتوكولاتلماذا

ئجتنكرونهالماذا؟المظلومةهي

البوتوكولاتانكرتمحينماأنتم،يعامالعمأبناءيااممعوا

بأسفارها،التوراةيقرأأنيستطيعلاأحداأنتعلمونكنتم

يسمكلبولم،والثلاثينالتةبمجلداتهالتلمودولا،والثلاثينالتسعة

يقرالأناصتعدادعلىليسأنهكما،بوايزهاوبتولا،بآفل

لذلكفأنكرتم..صفحة0031في،!رتزلمذ!ات

بروتوكولاوعثروناربعةلأنها،اليتيمةالبروتوكولات

فيلأنلا،وقراءتهحملهيسهل،صغيركتيبفيمختصرا،

ترفعوها،لمومبادىء،تقولوهالمأقوالاالبروتوكولات

وأ،شاهداوبتلمودآ،حكمابتوراتكمنرضىونحن،وتحملوها

ينادولم،التوراةتقلهأشيءالبروتوكولاتفيفليس،فاسكتوا

تلميذأو،حاخاماتكممنحاخامأبسطبهيقلولم،التلمودبه

.النجباءغيرتلاميذآأصغرمن

..والتدليسالكذبلم..والتضليلالتمويهفم

فيجاءمالبعضمهذبةعصريةصورةإلاليسوالبروتوكولات

تطابقايلوككممعتمامامتطابقةصورةوالتلمود..التوراة

وضعواالذينانالصددهذافياليهالاشارةتجدرومما؟كاملا
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البشرية،بالطبيعةواصعةمعرفةيملكونكانواالبروتوكولات

واقعيتهافيمغاليةانها،السياشةوبالفراهة،الانسافيوبالتاريخ

تبدوبحيثالحياةمعرفةفيعميقة،الاساطيرمنتقربهالدرجة

تزييف.وكأنها

وكيت،كيتنفعليعوف،اليهودمعشربانناتقوللافهي

كيتعملفيالتفكيرعلىالأغيارسنحملانناتقولبل

لالأنهاوالإرشاد،النصحإلىتفتقرالبروتوكولات.وكيت

)3(إليهموجهتمنطموحاستفزازإلىتهدف

ماسوفىإفرازالبروتوكولات-2

بروتوكولا،34نيلوسيدفيوتعتالتيوالبروتوكولات

إلىمارصدنترجهاثم،الروصيةباللغةنشرتماأولنثصرت

انتث!رت،والانجليزيةالروسيةمنومنه!ا،الانجليزية

هناكانشكلا.العالمأنحاءجيعفيبالترجةالبروتوكولات

القوةقدم،هذهالبروتوكولاتمنأقدمكثيرةبروتوكولات

فلا،بعدهاجاءتكثيرةبروتوكولاتهناكأنكما،الخفية

أقبيةفيأصارابقيتلأنها،شيئاوتلكهذهعنالعالميعرف

دوريايصدرالذيالمحفلذلك،الكوفيالماسوفيالمحفل

التيالخططلهمويريعم،ويهودهالعالمماسونبهايوجه،قرارات

العالم.بهايسومون

فيها،جاءمابعضالبروتوكولاتمنصنقتطفهناونحن

لؤمبلغحدأيإلى،بعدعليهايطلعلمالذيالقارىء،ليرى

بالعالموييرونصاروامدىأيوإلى،وحقارتهمالناسهؤلاء

(r)76-82عىفورد،هرىاالطلمياليودى
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المجاللأن،الأساسيةالحقائقبإيرادهناوسنكتفي.هاويةإلى

،الكرمللقارىءوالتعليلالثرحتاركينلغيرها،يتسعلا

شرحاالبروتوكولاتأومعتالتيالمتخصصةوللكتب

.وتفسيرا

فيض:)4(من3-غيض

الطبائعذويمنعدداأكزالفاسدةالطبائعذوو!لأ(1)

ينتزعماالعالمحكمفيالنتائجفخيرولهذا،النبيلة

.والارهاببالعنف

تانون.مقنعةالأولىالوحشيةالقوةإلاالقانونما*

.القوةفييكمنالحق:إذنالطبيعة

وعلى.فكرةبل،حقيقةليستالسياسيةالحريةكلأ

قررإذا،صفهإلىالعامةلجذبيسخرهاأنالإنسان

له.منافسصلطةينترعان

المتحررين.الحكامعلىالذهبسلطةطغت"لقد

الحاكمة.هيالديانةفيهكانتالذيالزمنومضى

لينمصنبينهمنارتفعواومنالغيالجمهورإن"

،للاتفاقإمكانكلتعوق،حزبيةخلافاتني

إنفاذيريدمنإن.الصحيحةالمناقثماتعلولو

حقارةذهنهفييستحضرانيجبتناسبهعملخطة

وعجزهالاستقرار،إلىوحاجته،وتقلبهالجمهور

مصالحه.بفهمأنعن

.البرونوكولاتأرتاممحلندل2ا-4منالأرتام(4)
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المقيد،والحام،شيءفيالأخلاقمعتتفقلالسياسة

غيرلذلكوهو،بارعبياسيليسبالأخلاق

فيتصيرالعظيمةالإنسانيةالشمائل..عرفراسخ

رذائل.السياسة

فيحكومتهاتكونانهوالبلاد!عادةيحققماإن

الامتبدادفبغير..مسئولواحددثخصقبضة

.حضارةتقومأنيمكنلاالمطلق

وانقلبالخمر،أضتهمقدأناسالمسيحيينمن

المبكر،والمجونبالكلاسيكياتمجانينإلىشباخهم

وخدمنا،ومعلموناوكلاؤنابهأغراهمالذي

نأيجب..ونساؤناوفنانوناوكتابناوقهرماناتنا

ويتحتم،والخديعةالعنفوسائلكل:شعارنايكون

والخيانة،والخديعةالرشوةاعمالفيلحظةنترددألا

غاياتنا.تحقيقفيتخدمناكانتإذا

تردد،أدنىبلاالأملاكنصاثركيفنتعمأنيجب

.والقوةالسيادةمنيمكنناذلككانإذا

قوةفيالرئيسيالعاملهووحدهالحقودالعنفن

حرية،:الناسفيصاحمناولقديماكنا.العدالة

ببغاواتترددهاانفكتماكلمات..مساواة،إخاء

وحرمت،نجاحهمنالعالمبزديدهاحرمت،جاهلة

صيحتناان.الحقيقيةالشخصيةحريتهمنالفرد

كاملةفرقاصفوفناإلىجلبتقدالشعاراتبهذه

المغفلفىوكلائناطريقعن،الاربعالعالمزوايامن
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(r)

(r)

التيالزوةعلىالجديدةالارستقراطيةأقمنالقد،

أجلمنضحايانامرضن!تثيرنحن..عليهانتسلط

المادية.الإنسانلحاجاتونهبهموشرههم،المنافع

*ا
ممثليهماسلمتقدعزلهميمكنالامةممثليبانالئقة.ن

أيدينا.فيعملياتعينهموجعلت،لسلطاننا

سخ!ا*
ميوللهمممن،إداريينرؤ!اءالعامةبينمنر-ْ

يمكنولذلك.الحكمفنعلىمدربينغير،العبيد

أيديفي،لعبتناضمن،شطرنجلعبيمسخواأن

.الحكماءالعلماءمستشارينا

بل،التاريخيةبالملاحظاتينتفعونلاالأمميونكلأ

لسناولذلك،تفكيرغيرمننظريانسقايتبعون

فييعيشوادعوهم..وزنالهمنقيمأنإلىبحاجة

ذ!ياتهمفيأو،جديدةوملاهبملذاتأحلامهم

الماضية.للأحلام

بعلمها،نفسهاأمامزهواصتختالالمتعلمةالطبقات!لأ

إليهاقدمهاالتيالمعرفةمزاولةفيوستأخذ

وماركسداروننجاحهنالاحظوا..وكلاؤنا

الذيوالأثر،قبلمنرتبناهقدكناالذيونيت!ثه

الأممي.الفكرفيأفكارهمأحدثته

*ا
علىبهانحصلالتيالعظيمةالقوةهيالصحافة+ن

نفوذا،أحرزناالصحافةبفضل..الناستوجيه

الذهب.وكدسنا

81- الرمزيةالافعىتتمحتىقصيرهمسافةإلاتبق
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دولكلستكون،الدائرةهذهتغلقوحيما.دورتها

تكسر.لابأغلالفيهامحصورةاوروبا

استعماليسيئوابأنالقوةإلىالطامحيننقربم!ولكي

ضدمنهاواحدةكلالقوىوضعنا،حقوتهم

إلىطموحكلهدفالسلطةوجعلنا،كيرها

الحروبفوقهاتشتجرميادينأقمناوقد.الرفعة

يهيىءوسوف.التزاماتولا،ضوابطبلاالحزبية

وصوف،الهيئاتكلتفتتالسلطةاستعمالسوء

الهائج.الشعبضرباتتحتشيءكلينهار

بغيرمنهيظفروالمهمإذاالعمالالدستوريفيدماذا

لانتخاباصواتهمإعطاءمقابل،الفضلات

بالفقيرتقعداليوميالعملضروراتإن؟وكلائنا

المثروعة.حقوقهمنبأيالظفرعن

،للعمالالمحررينكنالوكمانظهرأننقصدإننا

منجيوشنابطبقاتيلتحقوابأننصحناهمحين

ماوهذا.والفوضويينوالثيوعيينالاشتراكيين

الماصونية.بهتبثر

ومرضفقرفيالعامليبقىأنفيتكمنقوتنان

سيخولالجوع.لإرادتناذليلاعبداليبقىدائمين

تس!تطيعمماأكز،العاملعلىحقوقاالمالرأس

الطوائفنحكمونحن.الشرعيةآالحاملطةذلك

التيوالبغضالحسمشاعرباشغلالالمختلفة

والفقر.الضيقيؤججها
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)4(

)5(

بالكلماتالجمهوريؤمنالحاضرةالاْحوالظلفي

اليه.بهاأوحيناالتيالخاطئةوالأوهام،المطبوعة

فيالعمالبمجموع0واحددفعةالشوارعإلىسنقذف

مجسدونهممنانتهابعلىتالرةوستكون،أوروبا

لحظةلان،تضرناانتسطيعلنإخها،الطفولةمنذ

وصنتخذ،لدينامعروفةستكونالهجوم

فوقنحن.مصالحنالحايةاللازمةالاحتياطات

الحكلوماتإحدىوهاجمتناحدثلولأنهالمتناول

.أخرلاتبنصرتنالقامت

عرثها؟عنخفيةقوةيخلعانيستطيعوماذا،ذامن

ليعملالعالمأنحاءكلفيالمنتثرالماسوفيالمحفلإن

يأكراضنا.كقناعغفلةفي

عقولمنالألوهيةفكرةننترعأنعلينامجب

حسابية،عملياتمكانهانضعوأن،المؤمنين

مادية.وضرورات

وبهذا،المضاربةأصاسعلىالتجارةنضعأنمجب

فيبالاستث!ارالمستصلحةالأرضخيراتتصبح

فيوالمضاربة،التفوقأجلمنالصراعإن.خزائننا

منحلغليظاأنانيامجتمعاستخلقان،الأعمالعالم

رائدهوالذهبالمتعةثهوةوستكون،الأخلاق

الوحيد.

بالنظرلاتالجماهيرحكمموهبةالاداربةمواهبنامن

الطنانة.وبالعبارات،بدهاءالمؤلغة

"،
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التعصباتبنشرالاْمميينبينالخلافبذرنالقد

قرنا.عثرينخلالوالقبليةالدينية

مهمامعاهدةتبرمأنتستطيعلاالحكوماتان

نحتارونإننا.صافيهانتدخلأنبدون،صغرت

لنكونالعبقرلةمنحناوقد،الاْرضلنحكماللهمن

العمل.بهذاالقيامعلىقاثرين

القوةوهذه..القوةتحركهاكلهاالدولةعجلاتإن

الاقتصادوعم.الذهبقوةإنها..أيدينافي

برهنقد،الفطاحلعلماؤنامحصهالذي،السياسي

.التاجمكانةمنأعظمالمالرأستوةأنعلى

منبدلاالمتأججةالعواطفنستخدمأنعلينا

ونستخدمهاالآخرينأفكارنشجعوأن،اخادها

محوها.منبدلاأغراضنافي

الث!عبعقولنضعفكيف:هيالرئيسيةالمشكلة

بالمعارضة،الإلراكقوةنفقدهاوكيف،بالانتقاد

.الأجوفبالكلامالعامةعقولنسحروكيف

البليغةبالخطببالمساعدةالناستعدهيئاتسننظم

ثرثارينهؤلاءيكونأنويجب،بالأعاللا

بخطبهم.الشعبلينهكوا

بتغييراتنربكهانأولايجب،العامالرأىولفمان

نضيعحتى،المتناقضةبالآراءالنواحيجيعمن

خيربأنشفهمو)،وعندئذ.متاهاتهمفيالأمميين

السياسية.المسائلفيرأيلهمألايكونهولهمسبيل

85؟
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أكزدضرناانه،الشخصيالن!وغمنأخطرءلاْ!لأ
-..سي

كليدوضع!ناالذينالأثخاصملايينيضرنامما

الآخر.رتبةعلىمنهم

للزوةصهارلجهي،عظيمةاحتكاراتبتنظيمسنبدأ!لأ

وتهبط،الأمميينثرواتتبتلعكي،الضخمة

مجكوماتها.الثقةبهبوطها

سياصية،كقوةالأمميينارستقراطيةانتهتلقد+

خطرابزالونماأرضملاكهمحيثمنولكلنهم

بمواردهم.لهممضمونةالمستقلةمعيشتهملأن،علينا

بأيأراضيهممننجردهمأنعلينايجبولذلك

ثمن.

،المضارباتونساعد،الأمميينصناعةنخربولكي+

الأجورصنزيد.المطلقالزفحبنشجعأنعلينا

منيريدونماكلبلوغإلىالعمالتساعدلنالتي

أثماننفسهالوقتفيسنرفعلأننا،المزفةالحياةهذه

الأولية.الضروريات

.ء
الفوضىبذورببذروذلك،الانتاجاسسسننسص

،المسكراتإدمانعلىوتثمجيعهم،العمالبين

كلطردعلى،ممكنةوسيلةوبكل،سنعملوكذلك

.الارضمنأمميذكاء

ضخمة،صعاليكطحقةلنا-أْور01ْ" حو.ديبمىىلصرص

لأغراضنا.نحلصينثرطةورجال،كبيروجيش

ننث!رانيجب،أوروباوبمساعدة،أوروباكلفي"
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سائرفيوالحروبوالثوراتوالمنازعاتالفتن

الأقطار،كلفينتحكمأننستطيعحتىالأقطار،

هذهإلىنصلولكي.الحكوماتجععلىونسيطر

خلالالدهاءمنكثيرعلىننطويأنعليناالغاية

باللغةيسمىفماولكننا.والاتفاقاتالمفاوضات

فنظهر،ذلكبعكسنتظاهرأنفعلينا،الرسمية

للمسئولية.المتحملالأمينبمظهر

معارضة.كللمقابلةمستعديننكونأنعلينايجب

علىنجيبأنفعلينا،ضدناالكلاتحدإذاولكن

عالمية.حرببخلقذلك

كلماته.تطابقألايجبالدبلوماسيأعهـال

فيالحكوماتلجميعاستعبادنانظهرانأجلمن

منها،واحدةفيقوتنانظهرأنعلينااوروبا،

اتفقوامافإذا.الإرهابوحكمبالعنفمتوسلين

وأ،الامريكيةبالمدافعفسنجيبهمضدناجيعا

اليابانية.أوالصينية

،القانونفيتعقيداًالتعبيراتأعظمإلىنلجأأنعلينا

أخلاقي.نمطأعلىمنوكأنهاللعامةتبدوحيث

وطبيعية.عادلةوانها

منالأوراقعلىيؤشرونالأمميينمنالاداريينإن

لا،والشهرةالمالفيحباويعملون،يقرأوهاأنغير

والواجب.للمصلحة

اليهودمنباخوانناالحكوميةالمناصبملءداماوم

؟87
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إلىالخطيرةبالمناصبنعهدفسوف،بعدمأمونغير

كي،وأخلاقهمصحائفهمساءتالذينالأشخاص

إذاالذينوإلى،وبينهمالشعببينمخازيهمتقف

والسجن.المحاكمةتوقعوا،أوامرناعصوا

لل!امية،المعاديةالجوييمانفجاراتإلىمجاجةإننا

.نظامفيالصغارإخوانناحفظمننتم!نيهما

المذاهبجيعمنأناساخدمتنافينسخراننا

،السرجتحتجيعاوضعناهملقد..والأحزاب

منبقيما،طريقتهعلىواحد،كللينسف

وبذلك.القائمةالقوانينيحطمأنويحاول،السلطة

وتستعد،والسلامالراحةبطلبالحكوماتتصرخ

والسلامالراحةنمنحهمولكننالن.تضحيةايةلتقديم

العليا.الدوليةبحكومتنابضراعةيعزفواأنبعدإلا

قوةمنالأمميينفيالحاكمةالقوةتتحالفاننخشى

بينهما.الرعبمنسداأقمنافقدولذا،الرعاع

ونكون.جانبناإلىسنداالشعبقوةتبقىوهكذا

أكراضنا.إلىونوجهها،قادتهانحن

فاسداوجعلناهالأمميينمنالناشىءالجيلخدعنالقد

معروف،ونظرياتمبادىءمنعلمناهبمامنحلا

زيفها.لدينا

جذريتعديلغببرمنخارقةنتائجعلىحصلنالقد

بسيطا،تحريفابتحريفهابل،الساريةللقوانين

ومز،.مثزعوهايقصدهالملهاتفسيراتوبوضع
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.القانونبحرفيةالتمسكعدممبدأقامهنا

المبهرجبالجانبالسياسةفيتقنعوالأممالحكومات8

فيالأمور،بواطنيختبرواأنلهمكيفإذ..الزائف

؟بالملذاتإلايفكرونلانوابهمأنحين

لاالذيالمبدأانحقيقةفيتكمنالكمانأهميةوإن8

العمل.حريةلنايتركعلنايذاع

كلنقنعأنعليناالمطلقةالأغلبيةعلىنحصللكي!لأ

.الطبقاتبينتمييزغِرمن،التصويتبلزومفرد

الحياةندمرفسوفالذاتيةباْهميتهفردكلاقنعنااذا+

ية.سلأا

،الصدارةالىالوصولعنالأذكماءحالال-،ْ
هـ.سعيى

..تفيدهمخططاللعامةيقررواأنيستطيعونفلا

نعطيهمالذيننحن،إلينايصغواأنالرعاعاعتادلقد"

عمياءقوةنخلقوبذا.وطاعتهمسمعهملقاءالمال

ارشادبدونتراراتتخذأنتستطيعلابحيث

.لهؤلاءقادةنصبناهمالذينوكلائنا

.!!ا
نفوذهامتدادإلىويسعى،بهالتشهيريخثىرئيساد

لأغراضنا.وفيامنغذاسيكون،وصلطانه

18
ويحميه،الرئيسسينتخبالشعبممثليمجلسن4

القوانينسنسلطةمنالمجلسهذاسنحرمولكننا

اشئناففيالحقللرئيسفنعطي،وتعديلها

إلى.ايامةممثليفوقهوالذيالشعبإلىالقرارات

4A\
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المختلفة.بوسائلناضللناهمقدنكونالذينالدهماء

الحكمإعلان!علطةالرئيسسنعطيذلكعلىوزيادة

الدستورحمايةبحجة،العلياالجيشوقيادة،العرفي

.المسئولممثلهمبصفته،الشعبومصالح

حد،أتمىإلىالشعبممثليعددمنننقصانعلينا

مدةونقصر،البرلمانيةالاجماعاتعددمننقللكما

دعوةحقالجمهوريةلرئيسيكونوان،انعقادها

الدعوةارجاءالحلحالةفيوله،وحلهالبرلمان

رجالوكبارالوزراءيتحملأنعلى،جديدلبرلمان

مسئولية،وحدهالرئيسلا،الفترةهذهفيالدولة

سالمصلحةباسمالقراراتواتخاذالاوامر،اصدار

اصزدادمنستمكنناالاجراءاتهذهمثل،العامة

إلىاضطررناتدكناامتيازاتأوحقوقاية

السلطة.عنبعيدينكناحين،منحها

هاتفين:حكامهموجهفيالناسيصرخوحين

يستطيعواحداعالمياحاكماأعطونا،اخلعوهم

على،الخلافأسبابكلويمحقيوحدنا،أن

يستطيعحاكا..والقوميات،والأديانالحدود،

الطريقيكونعندئذ..والأمانالسلاميمنحناأن

وحتىالاوتوقراطي،ملكناظهورإلىممهدا

كلفييستمرانبدلاالمرحلةهذهالىنصل

الشعوببينالقائمةالعلاقاتاضطرابالبلاد

والحروبالعداواتفتستمر،والحكومات
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الجوعانتشارمعهذا..والموتوالكراهية

نحرجالهمالأمميونيجدلاحتى،والمرضوالفقر

الناسنعطيألاوعلينا.وسلطتناأموالناكير

يفسدذلكلأنأنفاسهمفيهيستعيدونوقتا

خطتنا.

وقطيع..الذئابوإننا،الننمكقطيعوالأمميون

تنفذحيماثيء،كلعنعيونهاتفمضالغنم

إليهمسنعيدبأنناسنعدهم..الحظيرةإلىالذئاب

ثم،العالمأعداءمنالتخلصبعد،حرياخهم

ولست،الخوفبدافععيونهميغمضوننجعلهم

الانتظار،بهمسيطولآأخبرآلأنحاجةفي

الضائعة.حرياتهمإليهمترجعحتى

..مشتتالمختاراللهثعبأناللهرحمةمن

أمامفيناضعفوكأنهيبدوالذي،الشتاتوهذا

قوتنا.كلأنهثبتقد،العالم

القانونبهيسمحماعملبحقالحريةتعريفإن

إلايسمحلنالقانونلأنوذلك،كثيراسينفعنا

سنضعالذيننحنلأننا...فيهنحننرغببما

.القانون

الرسومدفعيردعهالنالحزبيةالصحف

ولذلك،وفضحنامهاجتناعنالثقيلةوالغرامات

نأفييرغبإنسانوكلنعطلها،أنعلينا

ورخصةثهادةإلىبحاجةناثراأوكاتبايصير

191
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نحالفة.منهوقعتماإذامنهستسحبان

لكيمضاعفةضريبةالصغيرةالكتبعلىسنفرض

سمومأعظمهيالتيالدوريةالنثراتمننقلل

كتبنثرعلىالكتابيجبرولكيفتكا،النث!ر

وغلاهلطولها،قراءتهاالعامةيستطيعلاطويلة

كي،رخيصةكتباسننثصربدورناونحن.أثمانها

نريدها.التيالوجهةالعامةعقولتوجه

فييضعهمالقانونأماممسئولينالمؤلفينوكون

وتبل.لهمينثرواحداناشرايجدواولن،أيدينا

إذناالناهسيلتمسالأعمالمننوعأيطبع

تحاكمؤامرةكلملفانعرفوبذلك.بذلك

صحقها.علىقالرينونكون،ضدنا

تظهرأنيجبننشرها،التيالدوريةالصحف

بذلكفتوحىوآرائنا،لنظراتنامعارضةوكأنها

أمامجذاببمظهروتظهرناالقراء،إلىالثقة

فيلذلكفيقعوافينا،يرتابواكيلاأعدائنا،

.قوةكلمنمجردين،شباكنا

لنستطيع،الطوائفكلتؤيدجرائدلناستكون

المتقلب!العامالرأينبضنجسأن

معزائفةشكليةمجادلاتفيوكلاؤناسيستمر

لتحديدحجةتعطيناكى،الرصميةالجرائد

حريةبأنالناسيعتقدوحتىأكز،بدتةخططنا

وكلاءنانعطيولكيتائمة،تزاللاالكلام

2http://www.al-maktabeh.com"ا



)13(*

)(0*

باتهاماتيتهموننامعارضيناأنتثبتفرصة

إليهمونوحي،الجماهيرعقولنوجهوبذا.زائفة

الجماهيرإثارةنستطيعذلكوبفضل،بالثقة

بكتابة،لذلكضرورةنرىحينماوتهدئتها،

غرضنا.توافقحسما،زائفةأوصحيحةأخبار

السياسية،المسائلمناقثةعنالناسنذهللكي

ونتركهم،جديدةبمشكلاتنمدهمأنعلينا

لقد.يشتهونكاالمسائلهذهعلىيثورون

نضمنكي،السياسةفيبالمشاركةالجماهيرأغرينا

الأمميةالحكوماتضدمعركتنا،فيتأييدها

فقط.

جديد،عملأيخطأكشفنبعده!عنولكي

والاْلعابالملاهيمنشتىبأنواعأيضاشلهيهم

العامة.والمجامع

سيهتف،المستقلالتفكيرنعمةالشعبيفقداوحالم

الرأينوجهأنسنحاولفإنناولهذابهتافنا،معنا

يمكنالتيالمبهرجةالنظرياتمنكلنحوالعام

تحرريةأوتقدميةتبدوأن

لن،الأرضصادةفنكونلأنفسنا،نمكنحين

يجبالسببولهذا..دينناغيردينبقيامنسمح

النتيجةتكونوأن،الإيمانعقائدكلنحطمأن

ملحدين.اثمارهيلهذاالمؤقته

للتعاليمالباطنيةالحقائقعلىأيضاًسنعكف
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الزبولة.قوتهاكلعليهاتقومالتي،الموسوية

الأممية،الدياناتمساوىءكلفلأسفتناوسيفضح

وجهةمنديانتناعلىأحديحكملنولكن

نأأبداأحديستطيعلاإذ،الحقةنظرهم

لنالذيصعبنا،إلاّ،نافذةساملةمعرفةيعرفها

صارها.أبكشفيخاطر

مريضأأدباْالكبرىالدولكلفينثرنالقد

بإلقاءعلماؤناوسيقوم.النفوسيُغثيقذراً

تلكنحوالناسلجذبخططورصمخطب

تلائمنا.التيوالأفكارالمعرفة

بعددضدناتدبرالتيالمؤامراتمنععلىسنعمل

سننظمها،التيالمفاجئةالسياسيةالانقلاباتمن

واحد.وقتفيتحدثمجيث

أعقابها،علىالأمميةالجماعاتكلنردولكي

ألآويجبفيها،رحمةلا،إجراءاتمعهاسنتخذ

النجاحإلىللوصولالضحايابكزةيعتد

.المطلوب

السلطة،إلىفيهنصلالذيالوتتيحينأنوإلى

الماسونيينخلاياونضاعفننثىهانسنحاول

الخلاياوهذه.العالمأنحاءجيعفيالأحرار

علىمنهاسنحصلالتيالرئيسيةايأماكنستكون

أفضلستكونأنهاكاأخبار،مننريدما

هذهكلنركزوصوف.لناالدعايةمراكز
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وحدنا.لنامعروفةواحدةقيادةتحتالخلايا

الحبائلوصنضع.علمائنامنالقيادةهذهوستتألف

فيالوكلاءوكل.الثوردينلكلالخلاياهذهفي

هذهفيأعضاءسيكونونالدوليالسريالبوليس

الجمعياتفييدخلونالذينمعظمإن.الخلايا

طريقهميمواأنفييرغبون،مغامرونالسرية

سيكونهؤلاء،بمثل..كيفيةبأيةالحياةفي

أكراضنا.نحققأنعلينايسيرا

ولا،الماسونيةارالأسبمعظمجاهلونالأمميونلملأ

هملماالعاجلةالنتائجحتىرؤبةيستطيعون

بالمنافعإلآيفكرونلابعامةوهم.فاعلون

حينغرضهمبتحقيقويكتفون،العاجلةالوقتية

الفكرةأنإلىيفطنونولاغرورهميُرضى

أوحيناالذيننحنوأننا،فكرخمليستالاصلية

علىالترددعلىيكثرونلافالأمميونبها.لهم

نيلأو.الفضولبمحضإلآالماسونيةالخلايا

فيها،تجريالتيالطيبةالأثياءمننصيبهم

بأفكارالزثرةعلىتاثرلأنهيغثاهاوبعضهم

النجاحعنيبحثونوهم.المحافلأمامالحمقى

جزافا.عليهمنوزعهاالتيالاستحسانوتهليلات

إلىالأمميينأمهردفعيسهلكيفتتصورونولا

بإثارة،والغفلةالسذاجةمنمضحكةحالة

وعزيمتهثجاعتهتثبيطيسهلوكيف،غروره

وكأنهم،يظهرونالذينإن.الأسباببأيسر
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مملؤةرؤوسهمكباوة،كالأنعامهمالنمور،

حصانلأحلامهميركبونصنتركهم.بالفراغ

الانسانية،الفرديةلتحطيم،العقيمة،الآمال

يفهموا،لمإنهم.الجماعيةلمبدأالرمزيةبايأفكار

الطبيعةلقانونمناقضذلكأنيفهمواولن

كلعنمختلفاواحدكلخلقالذي،الأيمايي

.عداهما

أخبروناحينالقدامىحكمائنانظرأبعدكانما

نوععلىيتوقفلاعظيمةغايةالىالوصولأن

سنقدمإنناالضحايا.عددعلىأو،الوسائل

يشطيعلاباصلوبالموتألىالأحراراسونالم

مقدمهوفمارلبةأدنىيرتابأنمنهمالواحد

جذورنستاْصلالوسائلهذهوبمثل.عليه

أوامرنا.ضدالاحتجاخ

كير-محضةبهيميةطبيعةذولانه-الأمميعقل

عنفضلا،وملاحظتهشيءأيتحليلعلىقالر

يأابتكارعنعاجزونوهم.بالمستقبلالتكهن

يتضحهذاومن.الماديةالاشياءباستثناءشيء،

وحكمه.العالملقيادةهيأتناقدالطبيعةأن

يأتدميرفيسيساعدنا،الموظفيننظامتغييرإن

فماهؤلاءيؤلفهانيمكنالاتحاد،أنواعمننوع

بينهم.

التاجالمقدسرأصهعلىإسائيلملكيضعويوم
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أوروبا،دولكللهأهدتهالذي،المقدس

العالم.لكلالبطريركسيصير

الأفكلارمنبعهيللسياسةالخاطئةالمعرفةان

فاسدين.الناستجعلالتيوهي،الطوبائية

التيالماضيةالعصور.الانسانذاكرةفيوسنطمس

التيالحقائقإلآولانزك،عليناسؤماتكونقد

قاتمةألوانفيالحكوماتأخطاءستظهر

عنبعضهامنفصلةالبرامجوستكون.فاضحة

بعض.

جعلالذيالبرهانيةالتربيةنظاموضعنالقد

،باستقلالالتفكيرعلىقالرينغيرالأممين

برهانا،الطيعةكالأنعامسينتظرونفإنهمولذلك

بها.يتمسكواأنتبل،فكرةكلعلى

باردينيث!بونالناسبجعلالقانوناحزافإن

إنسانيتهم،منكذلكويجردهم،عنيدينقساة

لانظرةالحياةالىينظرواأنعلىويحملهم

براءةعلىالحصوليحاولميUJ..إنسانية

ثمن.بأيموكله

رجالكرامةمنبالحطعظيمةعنايةعنيناوقد

الإضرارفينجحناوبذلكالأممين،منالدين

فيكأداءعقبةتكونأنيمكنالتيبرصالتهم

كلفيالعقيدةحريةتسودواليوم.طريقنا

.مكان
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البابويالبلاطنحطمكيالوقتلنامجينوحين

الفاتيكانالىمشيرةمجهولةيدافان،ناماتحطما

أثناءالناسيقذفوحيما،الهجوماشارةشعطي

نحنسنظهر،الفاتيكانعلىبأنفسهمهجومهم

إلىسننفذالعملوبهذا.المذابحلوقفلهكحماة

وجهعلىقوةتستطيعولن،البلاطهذاقلب

دمرناقدنكونحتىمنه،تخرجناانالأرض

الباباسيصيراصرائيلملكإن.البابويةالسلطة

ناوالى."الدوليةالكنيسةبطريرك"للعالمالحق

دياناتطريقعنالثبابتربيةاعادةفينفلح

عليناديننا،صيادةالىنصلحتىمؤقتةجديدة

نقتلهابل،علنآهكذاالقائمةالدياناتنهاجمألا

اتباعها.بينالفرقةيثيعالذيبالنقد

تعليماعادةتتمحتىالآنالقائمةالكنائسنهاجملن

صحافتناستفضح..جديدةمؤقتةعقائدالثباب

بمقالاتالدينيةالأمميةوالهيئاتالحكومات

قدرها.منونحط،لنخزيها،بذيئة

نسخرانهيئاتهملإفسادالخطيرةالوسائلمن

خلالغيرهميلوثون،عاليةمراكزذويوكلاء

اصتعمالإساءةالىكالميل،الهدامنشاطهم

.الرشوةاستخدامفيوالانطلاق،السلطة

بولييةإجراءاتلاتخادالوقتلنايتاححين

نثيرفإنناقهريا،نظامالنفرضخاصة
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الحجةيعطيناوبذلك،الشعببينالاضرابات

مراقبةقيودتحتالناسووضع،البيوتلتفتش

الأمميين.شرطةبينخدمنامستغلين،خاصة

منبعددالحاكمينالأمميينهيبةندمرأنيجب

وبذلك،وكلاؤناأنجزهاالتيالفرديةالاغتيالات

باتخاذ،بضعفهمالاعزافعلىالحاكميننُكِره

الملكحراصةإن.خاصةبوليسيةاجراءات

قوته.بضعفالاعترافتساوي

الجرائممنهمتتوهمالذينالناسحكومتناصتعتقل

توهما.السياسية

اذا،فيلعلىكلبنباحمنأكثرليستالثورة

.جيداتنظماومنظمة،قويةالحكومةكانت

شجاعتهتاجالسيايصيالمجرممنننرعلكي

مجيث،الآخرينالمجرمينمراتبفيسنضعه

الرأيسيمموبهذا،والقتلةاللصوصمعيستوي

تمييز.بلا،العاربوصمةالجراثمهذهالعام

فرضإن،الأرقامعلىمتوتفةالعامةسياستنا

خيرهوالأملاكعلىالتصاعديةالضرائب

وستكون.الحكوميةالتكاليفلمواجهةالوصائل

والمشترياتالمبيعاتعلىتصاعديةدفعةهناك

.والتركات

الدولي،التوازنعلىأصاسأستقومملكناقوةان

العالم.فيالسلاموحفظ
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باهربنجاحدبرناهاالتيالاقتصاديةالازماتإن،

حبطريقعنأنجزتقدالامميينبلادفي

ثرواتلذلكفتراكمت،التداولمنالعملة

الاشنجادالمطالحكومةاضطرمما،ضخمة

لقد.قروضلإصدارالزواتهذهبملاك

اعباءالحكوماتعلىالقروضهذهوضعت

بذلكمكبلةفوائد،دفعالىاضطرتها،ثقيلة

أيديها.

يارتالتيللدولدماراكانتالذهبيةالعملة!لأ

،الناسبمطالبتفيانتستطعلملأنهاعليها،

وأبعدناهاوكدصناها،سحبناهاذلكفوقولاننا

.التداولعن

يمكنلاالذيالعلقمثلالخارجيةالقروضانللأ

ويقعدماءَها،يمتصحتىالدولةج!ممنفصله

تزودالاْمميينحكوماتان.نفسهتلقاءمن

.الدمبفقرنفسهاتلقاءمنفتموت،بالدمالعلق

بنقل،الداخليةالقروضفيالأكنياء،اكتفىلقد

نابعدولكنالاكنياء،إلىالفقراءمنالمال

الخارجيةالقروضلاستبداللازميناناسارشونا

الأممثرواتكلتدفقت،الداخليةبالقروض

عقولفراغعلىللتدليلويكفيخزائنناالى

uاااقترضواحيماأنهم،المطلقةالأمميين

منمقزضمبلغكلأنيدركوالم،بفائدة
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مواردمنفوائدهتخرجوأنبدلاالخار!

شعبهممنالمالأخذبهمالأولىوكانالبلاد.

نعرضإننا.فائدةدفعإلىحاجةمادونمباشرة

أخهممنهايظنونبصورةالأمميينعلىالقروض

أيضآ.ربحهمفيهاوجدواقد

والأبهةبالولائمأششاهمالذينالامميينملوكإن!لأ

الحكم،فيواجباتهمعنيتخلواكي..والملاهي

مكائدنالاخفاءحجب،سوىيكونوالم

ثسنا.وديصا

الحاكمينوإهال،إلاداريينفساداستغللنالقد21(،)

قدمناهالذيالمالاضعافنجنيلكي،الأمميين

إليهابحاجةتكنلمأنهامعلحكوماضهم،قرضا

أجع،العالمعلىالعرشملكنايتولىوحين.قط

الخارجيةالقروض:العملياتهذهكلستختفي

بالأسعاروالتلاعب،الداخليةالسنداتواصدار

الديونصنداتسوقوسندمر..الماليةوالأوراق

الأوراقببورصاتوسنستبدل،العامةالحكومية

منسيكون..ضخمةحكوميةمنظماتالمالية

التجارية،المشروعاتعلىضرائبفرضواجبها

مناسبا.الحكومةتراهممابحسب

السلام:أعادواالذينالمتفضلونانناعلىسنبرهن(!لا22)

،المكروبللعالم،الضائعةوالحريةالمفقود،

بقوانينناالعالميعتممأنهوواحدبثرطولكن
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بانأجعالعالمسيفهموعندها.صارمااعتصاما

ماوعملوالفساد،التحللعلىنقوملاالحرية

العقيدةكحرية:الهدامةالمبادىءونث!ريسر،

الأنكار.منونحوها،والمساواة

عنلاولكن،مهيبةجليلةستكونسلطتناان

الذينالخطباءمنفئةأيةأو،الشعبممثليطريق

العليا،المبادىءيسمونها،عاديةبكلماتيصيحون

.وأجطادهآبائهعرشعلىيهوذالملكلىانما

كيوالحياهالحثممةعلىالناسيُذَربأنيجب

طبعا(،حكومتهمقيام)بعد،الطاعةيعتادوا

ونفرض،الترفموادمنسنقللولذلك

وكاْنها،محرمةالخمرمعاترةصتكون..الاخلاق

الإنسانية.ضدجريمة

طريقمنالحكوماتجيعنكنسأنيجب

طريقه،فيقذرأييبقىلاحقملكنا،

اركعوا:الاممنينصرخأننستطيعوعندها

..للعالمالأزليالتقديرآيةيحملالذيذلكأمام

كلمنحرةالإنسانيةيجعلأنعلىالقالروهو

خطيئة.

الرجالإلآالحكمازتَةعلىأحبارنايأتمنلن

ولوحازما،حكماالعالميحكمواأنعلىالقاثرين

معروفةتكونلنالملكخططوإنعنيفا،كان

إلاَالخططيعرفولن.الأتربينلمستشاريهحتى
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أحديعرفولن.دربوهالذينوالثلاثةآالحا

لنولذلك،أوامرهيصدرحينالملكأهداف

.السريطريقهاعتراضعلىأحديجروء

وقوةالملكقوةنُبقيانعلينالزاماكانلقدللأ

منهماالواحدةتخافالأمميينعندالث!عب

نفوذنا.تحتوقعتاانفصلتاحينلأفها،الاخرى

منالخارجالعاليآالحاشخصفيالعالمقطبإن

منالشخصيةالأهواءكلليطرحإصائيلبذرة

يكونأنيجبملكناان.شعبهعصلحةأجل

.والجبروتالقوةمثال

تعليق؟الىبحاجةالكلامهذافهل،وبعد

عقلذيلكللنثبتالكلامهذامن،أنصعدليلمنوهل

لاطموح"لهمالذينمؤلاءبالعالميسيرأينإلى،وحواس

.ايحسلاوبغض،ترحملاونقمة،يشبعلاوثره،مجد

كاذبة؟البروتوكولات

لمسويلمسهالعالميراهما،الأفاعيأولادياكذبفهل

سائرأرجاهفي،بحرفحرفالها،العمليتطبيقكممناليد،

العالم؟

خزائنكم3فيالرنانالأصفربريقكذبهل

نحالبكلم؟منيقطرالقانيالأحمرذاككذبهل

؟حروبإمنوأثعلتم،ثوراتمنأثرتمماكذبهل

فيلخدمتكموروسياأمريكاتجمعوااناشطعتمكيف

علينا؟إلآاجتمعتامااللتانوها،فلسطين
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،العربكل،القلةوانتمتتحدوا،أناستطعتمكيف

فيمقدساتهأقدسفيالعالموكلبل،المسلمينوكل

فلسطين؟

أوروبا،لكموخضعتأمريكا،لكماستنامتكيف

3الأبوابجغلكموفتحت

الوكلاءوبغير،كوايةأصتيروبغير،رشوةالمالأبغير

يأكراضكم؟الطريقتمهدون..مطايا

التهموالصاق،المخزيةوالفضائح،المسمومالخنجرأبغير

طرلقكم؟فييقفونممنبهاتتخلصون،الملفقة

،)الغيتو(جحورآإلىمذعورينتهربونكنتملقد

لقد..عليكمالأضواءتسلطكانتحين،بجدرانهاتحتمون

وفيها،الفاطمياللهبأمرآوالحانصر،نبوخذألبسكم

الناسبينتضيعوالاحتىبها،تعرفونخاصةملابس

النيعهدفي،العربيةالجزيرةبكموتذفت.بجرائمكم

ولاحقكم.أدرانكممن،وتزكيةلهاتطهيرا،وخلفائه

التاريخارجلوتقادفتكم،مجرائمكموبروسياروسياأباطرة

فهلالشوهاء..الوجوهبهذه،التاريخعلىطلعتمأنمنذ

أنتملماذاحاتد؟مغرضونازيساميلاودس،كذبهذا

المتواصلين؟والاضطهادبالنفيالتاريخحقكملابالذات

وهذه،هjفاقرأتلمودآوهذافاقرأوها،توراتكمهذه

ليست؟تناقضمنفهل..البروتوكولاتهي

فيجاءمالبعضمهذباعصرياافرازاإلآالبروتوكولات

الدياناتعمأسسواضعوانتم،وأنتموالتلمود.التوراة

..قارنوا،مَمارونذلكفيكنتمانفقارنوا،المقارنة
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لفهرسا

...............!......................الماسونبة:الأولالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007مقدمة-ا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008الماصونيةنثأة-2

41.....................................................+.الناسمواجهةنيالماصونية-3

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061الماسونيةأقسام-4

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091صدشباك-5

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002الرمزىالعضوتكريس-6

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004الملوكيالعضوتكريس-7

،00000000000000000000000000000000000000000000000000009الميزانفيالماسونية:الثافىالفصل

0005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015وألغازورموزأصرار-1

0000000000000000000000000005000000000000000000000000000000000085؟الماسونيةتريدماذا-2

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016الخفيةالقوةأداليبمن-3

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000056والإسلا!اليهودية-4

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037والمسيحيةاليهودية-5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000087الم!يحدممناليهودلبرلهَ-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000059وتلاميذهقيالحز-7

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001التهويدبرنامج-8

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000501تستيقظضمائر-9

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000112بليدربيرغ-01
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000117الماسونيةبنات:الثالثالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000911المنتظرالمسيح-1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000121الماسونيةبنات-2

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000221ئيةالبها-3

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000821نمةوالد-،

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000147م.م.مماسونية-5

841......................................................(دياصو1)نزلليواممطدانو-6

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000151يهوهصهودجاعة-7

000000000000000000000000000000000000000000000157(العهدأبناء)برتبناممطجعية-8

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000915الشمطانمعابد-9

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000162الحديثةالروحية-01

00000000000000000000000000000000000000000000166باليهودالتشهيرمحاربةجعيات-11

0000000000000000000000000000000000173صهيونحكماءبروتوكولات:الرابعالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000175وكذبصدق-ا

000000000000000000000000000000000000000000000000917صهيونيإفرازالبروتوكولات-3

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018فيضمن3-غيض

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000552الفهرس
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،لدىالاإداعرقم

الوطئيةوالوثائقالمكتباتيةمددا
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الخفاءفييهوذاأبناء

الخفيةالقوى

العالميةلليهودية

الماسونيه

تأليف
سنقرطالعفوعبدداود

المهتدينمكتبةالفرقاندار
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